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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες :∆. Σταύρου
Τηλ.: 2641360274
Fax:2641052543
E-mail:dagrpromithion@agrinio.gr

Αγρίνιο, 14/7/2017
Αρίθµ. Πρωτ.: 48277

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ:« Προµήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του
∆ηµοτικού κινηµατογράφου ¨Ελληνίς ¨ την τρέχουσα θερινή ;ερίοδο».
CPV: 15000000-8, 15900000-7
Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Αγρινίου, µε την αρίθµ. 145/2017 α9όφαση
Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής έχει 9ροσφύγει στη διαδικασία της δια9ραγµάτευσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 9αρ. 29ερ. γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την
9ροµήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του
∆ηµοτικού
κινηµατογράφου ¨Ελληνίς ¨
την τρέχουσα θερινή 9ερίοδο, 9ροϋ9ολογισµού
14.676,74 Ευρώ µε ΦΠΑ 13 % & 24 % µε τους 9αρακάτω όρους και 9ροϋ9οθέσεις :
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η 9ροµήθεια αφορά τα 9αρακάτω είδη σίτισης ( είδη 9αντο9ωλείου , σνακ και
9οτά ) για τις ανάγκες του κυλικείου του ∆ηµοτικού κινηµατογράφου ¨Ελληνίς ¨
την τρέχουσα θερινή 9ερίοδο , 9ροϋ9ολογισµού 12.039,20Ευρώ 9λέον του
αναλογούντος ΦΠΑ ως εξής:
ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ( ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017)
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ
1 ΠΟΠ ΚΟΡΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ
ΠΟΠ ΚΟΡΝ
2 3,5kgr
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ
3 ∆ΙΧΤΥ 150gr.
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
4 ΤΩΝ 170gr.
ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ
5 40gr

Μ.Μ.

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜ
Η
ΜΟ
Ν.

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

κιλό

20

4,85

97,00

23,28

120,28

24%

τεµάχιο

25

16,15

403,75

96,90

500,65

24%

τεµάχιο

75

0,75

56,25

7,31

63,56

13%

τεµάχιο

75

0,50

37,50

4,88

42,38

13%

τεµάχιο

600

0,56

336,00

80,64

416,64

24%

1

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΦΠΑ
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ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙ
Α ΤΥΠΟΥ
ΚΙΤ-ΚΑΤ 42
6 γρ
ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚ
Ι ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
9 22kgr
ΚΡΟΥΑΣΑΝ
10 70-80gr
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥ
11 ΛΑ 85γρ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ
12 85gr
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ13 ΜΠΕΡ 225γρ
ΝΑΤΣΟΣ 500
14 γρ
15 ΝΕΡΟ 0,5L
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠ
16 ΟΣ 100gr
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ
17 100gr
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ
18 100gr
19 ΠΑΓΩΤ0
ΠΑΣΤΕΛΙΑ
20 71gr
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
21 90gr
ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
22 115gr

τεµάχιο

90

0,56

50,40

12,10

62,50

24%

κιλό

4

7,00

28,00

6,72

34,72

24%

τεµάχιο

900

2,20

1.980,00

257,40

2.237,40

13%

τεµάχιο

180

0,60

108,00

25,92

133,92

24%

τεµάχιο

75

0,70

52,50

12,60

65,10

24%

τεµάχιο

180

0,70

126,00

30,24

156,24

24%

τεµάχιο

75

0,90

67,50

16,20

83,70

24%

τεµάχιο

70

2,80

196,00

47,04

243,04

24%

τεµάχιο

1.200

0,18

216,00

28,08

244,08

13%

τεµάχιο

650

1,00

650,00

156,00

806,00

24%

τεµάχιο

900

1,00

900,00

216,00

1.116,00

24%

τεµάχιο

180

1,00

180,00

43,20

223,20

24%

κιλό

6

6,00

36,00

8,64

44,64

24%

τεµάχιο

45

0,90

40,50

9,72

50,22

24%

τεµάχιο

750

1,00

750,00

180,00

930,00

24%

τεµάχιο

130

1,15

149,50

35,88

185,38

24%
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23

24

25

26
27

ΣΑΛΤΣΕΣ
ΓΙΑ ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45
ΤΕΜ ΤΩΝ 90
gr(τυρί 9ά9ρικα και
άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ
Υ 70 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
60 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ
ΜΑΡΣ 31ΓΡ
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ
40gr

28 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙ
29 Α 45gr

τεµάχιο

4

30,00

120,00

28,80

148,80

24%

τεµάχιο

240

1,10

264,00

63,36

327,36

24%

τεµάχιο

200

0,90

180,00

43,20

223,20

24%

τεµάχιο

70

0,60

42,00

10,08

52,08

24%

τεµάχιο

190

0,40

76,00

18,24

94,24

24%

τεµάχιο

75

0,80

60,00

14,40

74,40

24%

τεµάχιο

250

0,55

137,50

33,00
1.509,8
2

170,50

24%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
7.340,40
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV :15900000-7

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛ
1 Α∆Α 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ
SPRITΕ 330
3 ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΤΥΠΟΥ
4 KOLA 330 ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΤΥΠΟΥ
KOLA LIGHT
5 330 ml

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜ
Η
ΜΟ
Ν.

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

τεµάχιο

900

0,60

540,00

τεµάχιο

750

0,60

τεµάχιο

200

τεµάχιο

τεµάχιο

Μ.Μ.

8.850,22

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΠΟΣ
ΟΣΤΟ
ΦΠΑ

129,60

669,60

24%

450,00

108,00

558,00

24%

0,60

120,00

28,80

148,80

24%

950

0,60

570,00

136,80

706,80

24%

200

0,60

120,00

28,80

148,80

24%

3

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
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ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΎ
ΧΟ ΠΟΤΟ 45% ΑΛΚΟΟΛ
6 - 275 ml

τεµάχιο

800

1,80

1.440,00

345,60

1.785,60

24%

7 ΜΠΥΡΑ 0,33L

τεµάχιο

980

0,75

735,00

176,40

911,40

24%

τεµάχιο

80

0,63

50,40

12,10

62,50

24%

τεµάχιο

80

0,60

48,00

11,52

59,52

24%

τεµάχιο

7

15,50

108,50

26,04

134,54

24%

τεµάχιο

1

15,50

15,50

3,72

19,22

24%

τεµάχιο

2

10,00

20,00

4,80

24,80

24%

13 ΒΟΤΚΑ 700ml
TEKIΛΑ 700
14 ml

τεµάχιο

3

15,30

45,90

11,02

56,92

24%

τεµάχιο

3

18,50

55,50

13,32

68,82

24%

15 ΚΡΑΣΙ 187ml

τεµάχιο

10

1,70

17,00

4,08

21,08

24%

16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

4

10,00

40,00

9,60

49,60

24%

4.375,80

1.050,19

5.425,99

ΧΥΜΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ
8 Σ 250 ml
ΧΥΜΟΣ
ΒΥΣΣΙΝΟ
9 250ml
OYIΣΚΙ 700
10 ml
11 TZIN 700 ml
ΜΑΡΤΙΝΙ
12 1000ml

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8
ΤΙΜ
Η
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣ ΜΟ
ΠΟΣ
ΣΥΝΟ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΤΗ ΝΑ
ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΟΣΤΟ
ΛΟ
A/A ΕΙ∆ΟΣ
Σ
ΤΑ
∆ΑΣ ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
1 75 γρ
0,06
150
36 186,00 €
24%
TEMAXIO
2500
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
2 50 γρ
0,05
125
30 155,00 €
24%
TEMAXIO
2500
ΘΗΚΗ
3 ΝΑΤΣΟΣ
0,04
48
11,52 59,52 €
TEMAXIO
1200
24%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:

323

77,52 400,52 €
14.676,7
4
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-3
12.039,20
2.637,54
Αναλυτικά οι τεχνικές 9ροδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην αρίθµ.
102/2017 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υ9ηρεσιών , η ο9οία α9οτελεί
ανα9όσ9αστο τµήµα της 9αρούσας 9ρόσκλησης.
Η δα9άνη θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό της Κοινωφελής Ε9ιχείρησης ∆ήµου
Αγρινίου έτους 2017 και τον Κ.Α. Εξόδων 6693.1 και θα καλυφθεί α9ό ίδια έσοδα
της Ε9ιχείρησης .
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αναθέτουσα αρχή
Ε9ωνυµία
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχυδροµική διεύθυνση
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
Πόλη
ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχυδροµικός Κωδικός
30131
Χώρα
ΕΛΛΑ∆Α
Κωδικός ΝUTS
EL-631
Τηλέφωνο
2641360274
Φαξ
2641052543
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
dagrpromithion@agrinio.gr
Αρµόδιος για 9ληροφορίες
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.cityofagrinio.gr
2. Στοιχεία σύµβασης
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ :

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ( 9αρ. 29ερ. γ του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016 )
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
CPV:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

15000000-8, 15900000-7
12.039,20Ευρώ 9λέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24 % & 13%
ήτοι 14.676,74 Ευρώ .
Ίδια έσοδα της Κ.Ε.∆.Α.
Η
9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµικής ά9οψης
9ροσφορά, α9οκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο
των ειδών ανά Τµήµα της 9ροµήθειας
48277/14-7-2017
ΣΤΟ 14 / 7 /2017

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

17/7/2017 15:00:00
23/7/2017 17:00:00
∆ιαδικτυακή 9ύλη www.promitheus.gov.gr
Συστηµικός αριθµός διαγωνισµού :44150
Σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή 9ύλη
www.promitheus.gov.gr και α9ό την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.cityofagrinio.gr και σε έντυ9η
µορφή α9ό το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου .
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3.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η ανάθεσης της 9ροµήθειας θα γίνει µε α9όφαση της Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής ,
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο για την τελική ε9ιλογή 9ροµηθευτή είναι η 9λέον συµφέρουσα α9ό
οικονοµικής ά9οψης 9ροσφορά, α9οκλειστικά βάσει τιµής, η ο9οία εκφράζεται ως
τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών ανά Τµήµα της 9ροµήθειας .
4.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης της 9ροµήθειας ορίζεται για διάστηµα
ως τη λήξη
λειτουργίας του κυλικείου του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου και όχι αργότερα
α9ό τις 30/9/2017 .
5.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η 9αράδοση των 9ρος 9ροµήθεια ειδών θα γίνει, τµηµατικά, εντός 9έντε (5)
ηµερών α9ό την 9αραγγελία, σε α9οθηκευτικό χώρο του κυλικείου του ∆ηµοτικού
Κινηµατογράφου α9ό την αρµόδια Ε9ιτρο9ή 9αραλαβής .
5.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υ9οβολή 9ροσφορών θα 9ραγµατο9οιηθεί µε χρήση της 9λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της
διαδικτυακής 9ύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 15 της αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017)
«Τεχνικές λε9τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Η ηµεροµηνία έναρξης και η καταληκτική ηµεροµηνία 9αραλαβής των 9ροσφορών
είναι οι ακόλουθες :
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ιαδικτυακή 9ύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
17/7/2017 15:00:00 23/7/2017 17:00:00
Αριθµ.Συστήµατος: 44150
Μετά την 9αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ9άρχει η
δυνατότητα υ9οβολής 9ροσφοράς στο Σύστηµα.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Οι 9ροσφορές υ9οβάλλονται α9ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής 9ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα 9ου ορίζει η 9αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36
και 37 και την Υ9ουργική Α9όφαση αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017)
«Τεχνικές λε9τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
2.Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
α9αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ9ογραφή, χορηγούµενη α9ό 9ιστο9οιηµένη
αρχή 9αροχής ψηφιακής υ9ογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή 9ύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 9αρ. 1.2 έως 1.4 της Υ9ουργικής Α9όφασης
αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) «Τεχνικές λε9τοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
3.Ο χρόνος υ9οβολής της 9ροσφοράς και ο9οιαδή9οτε ηλεκτρονική ε9ικοινωνία
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α9ό το σύστηµα µε υ9ηρεσίες
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χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υ9ουργικής Α9όφασης.
4.Μετά την 9αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ9άρχει η
δυνατότητα υ9οβολής 9ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε 9ερι9τώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
5.Οι οικονοµικοί φορείς υ9οβάλλουν µε την 9ροσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υ9ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον ο9οίο 9εριλαµβάνονται τα κατά 9ερί9τωση α9αιτούµενα
δικαιολογητικά και η τεχνική 9ροσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και την 9αρούσα.
(β) έναν (υ9ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον ο9οίο
9εριλαµβάνεται η οικονοµική 9ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά
9ερί9τωση α9αιτούµενα δικαιολογητικά.
Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους 9ροσφορά
συµ9ληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην
συνέχεια το σύστηµα 9αράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα ο9οία
υ9ογράφοντα ψηφιακά και υ9οβάλλονται α9ό τον 9ροσφέροντα. Τα στοιχεία 9ου
9εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
9αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το ο9οίο θα υ9ογραφεί ηλεκτρονικά)
9ρέ9ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 9ερί9τωση το σύστηµα 9αράγει σχετικό µήνυµα
και ο 9ροσφέρων καλείται να 9αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές 9ροδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν α9οτυ9ωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 9ροσφέρων
ε9ισυνά9τει ψηφιακά υ9ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
6.Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υ9οβάλλει τους ανωτέρω (υ9ο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, ό9ως 9εριγράφεται 9αρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη
διαδικασία υ9οβάλλονται α9ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύ9ου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/9αραχθεί α9ό τον ίδιο, φέρουν ορατή µη
κρυ9τογραφηµένη ψηφιακή υ9ογραφή σκληρής α9οθήκευσης, χωρίς να α9αιτείται
θεώρηση γνησίου της υ9ογραφής.
Α9ό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική α9όδειξη υ9οβολής 9ροσφοράς, η ό9οια
α9οστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α9ό την ηλεκτρονική υ9οβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών 9ροσκοµίζονται υ9οχρεωτικά α9ό τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ9η µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής 9ροσφοράς τα ο9οία α9αιτείται να 9ροσκοµισθούν σε
9ρωτότυ9η µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική ε9ιστολή συµµετοχής, τα 9ρωτότυ9α
έγγραφα τα ο9οία έχουν εκδοθεί α9ό ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν ε9ικύρωση
α9ό δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 9ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille).∆εν 9ροσκοµίζονται σε έντυ9η µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
ο9οία φέρουν ψηφιακή υ9ογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
9ροβλέ9εται α9ό το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υ9οχρεούνται να α9οδέχονται σε
αντίγραφα των 9ρωτοτύ9ων.
7.Η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί να ζητεί α9ό 9ροσφέροντες και υ9οψήφιους σε
ο9οιοδή9οτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υ9οβάλλουν σε
έντυ9η µορφή και σε εύλογη 9ροθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία
9ου έχουν υ9οβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό α9αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
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8.Α9ό τον 9ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού 9εδίου του συστήµατος
τα στοιχεία εκείνα της 9ροσφοράς του 9ου έχουν εµ9ιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας
χαρακτηρίζει 9ληροφορίες ως εµ9ιστευτικές, λόγω ύ9αρξης τεχνικού ή εµ9ορικού
α9ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές 9ράξεις 9ου ε9ιβάλλουν την εµ9ιστευτικότητα της
συγκεκριµένης 9ληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ9ιστευτικές 9ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
9ροσφερόµενες 9οσότητες, την οικονοµική 9ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
9ροσφοράς 9ου χρησιµο9οιούνται για την αξιολόγησή της.
7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της 9αρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά 9ρόσω9α και, σε 9ερί9τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη
αυτών, 9ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω9αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες 9ου έχουν υ9ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό 9ου η υ9ό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ9τεται α9ό 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 9ου δεν εµ9ί9τουν στην 9ερί9τωση γ΄ της 9αρούσας 9αραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή 9ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ9εριλαµβανοµένων και των 9ροσωρινών
συµ9ράξεων, δεν α9αιτείται να 9εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υ9οβολή 9ροσφοράς
3. Στις 9ερι9τώσεις υ9οβολής 9ροσφοράς α9ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.Α9οκλείεται α9ό τη συµµετοχή στην 9αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) 9ροσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 9ρόσω9ό του
(εάν 9ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 9ρόσω9ο) ή σε ένα α9ό τα µέλη του
(εάν 9ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή 9ερισσότεροι α9ό τους
ακόλουθους λόγους:
1.1 Όταν υ9άρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α9όφαση για έναν α9ό
τους ακόλουθους λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό9ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
α9όφασης-9λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την κατα9ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, ό9ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης 9ερί της κατα9ολέµησης της
διαφθοράς στην ο9οία ενέχονται υ9άλληλοι των Ευρω9αϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 9αράγραφο 1 του
άρθρου 2 της α9όφασης-9λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την κατα9ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό9ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) α9άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 9ροστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω9αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η ο9οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, ό9ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α9όφασης-

8

17PROC001695564 2017-07-14
9λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
κατα9ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή α9ό9ειρα διά9ραξης εγκλήµατος, ό9ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµο9οίηση εσόδων α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ό9ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την 9ρόληψη της χρησιµο9οίησης του χρηµατο9ιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµο9οίηση εσόδων α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο9οία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) 9αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ9ορίας ανθρώ9ων, ό9ως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Α9ριλίου 2011, για την 9ρόληψη και την κατα9ολέµηση της
εµ9ορίας ανθρώ9ων και για την 9ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της α9όφασης-9λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η ο9οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
1.2 Σε 9ερί9τωση νοµικού 9ροσώ9ου ,ο οικονοµικός φορέας α9οκλείεται, όταν το
9ρόσω9ο εις βάρος του ο9οίου εκδόθηκε η τελεσίδικη καταδικαστική α9όφαση είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε9ο9τικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις 9ερι9τώσεις εταιρειών 9εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 9ροσω9ικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υ9οχρέωση
του 9ροηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις 9ερι9τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ9οχρέωση του 9ροηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υ9όλοι9ες 9ερι9τώσεις νοµικών 9ροσώ9ων, η υ9οχρέωση των
9ροηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκ9ροσώ9ους τους.
2. Α9οκλείεται α9ό τη συµµετοχή στην 9αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό), 9ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει αθετήσει τις υ9οχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό
έχει δια9ιστωθεί α9ό δικαστική ή διοικητική α9όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό9ου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική
νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί να α9οδείξει µε τα κατάλληλα
µέσα ότι ο 9ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ9οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο 9ροσφέρων είναι Έλληνας 9ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υ9οχρεώσεις του 9ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ9τουν τόσο
την κύρια όσο και την ε9ικουρική ασφάλιση.
∆εν α9οκλείεται ο 9ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ9ληρώσει τις
υ9οχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης 9ου οφείλει, συµ9εριλαµβανοµένων, κατά 9ερί9τωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των 9ροστίµων είτε υ9αγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Α9οκλείεται α9ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 9αρούσας σύµβασης,
9ροσφέρων οικονοµικός φορέας σε ο9οιαδή9οτε α9ό τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υ9οχρεώσεις 9ου 9ροβλέ9ονται στην 9αρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υ9ό 9τώχευση ή έχει υ9αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υ9ό αναγκαστική διαχείριση α9ό εκκαθαριστή ή α9ό το
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δικαστήριο ή έχει υ9αχθεί σε διαδικασία 9τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει
τις ε9ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε ο9οιαδή9οτε ανάλογη
κατάσταση 9ροκύ9τουσα α9ό 9αρόµοια διαδικασία, 9ροβλε9όµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου,
(γ) υ9άρχουν ε9αρκώς εύλογες ενδείξεις 9ου οδηγούν στο συµ9έρασµα 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 µ9ορεί να θερα9ευθεί α9οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
9αρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α9ό την 9ρότερη συµµετοχή
του οικονοµικού φορέα κατά την 9ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µ9ορεί να θερα9ευθεί µε
άλλα, λιγότερο 9αρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει ε9ιδείξει σοβαρή ή ε9αναλαµβανόµενη 9ληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους α9αίτησης στο 9λαίσιο 9ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
µε
αναθέτοντα φορέα ή 9ροηγούµενης σύµβασης 9αραχώρησης 9ου είχε ως
α9οτέλεσµα την 9ρόωρη καταγγελία της 9ροηγούµενης σύµβασης, α9οζηµιώσεις ή
άλλες 9αρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 9αροχή των
9ληροφοριών 9ου α9αιτούνται για την εξακρίβωση της α9ουσίας των λόγων
α9οκλεισµού ή την 9λήρωση των κριτηρίων ε9ιλογής, έχει α9οκρύψει τις
9ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 9ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά 9ου
α9αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της 9αρούσας,
(η) εάν ε9ιχείρησε να ε9ηρεάσει µε αθέµιτο τρό9ο τη διαδικασία λήψης α9οφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να α9οκτήσει εµ9ιστευτικές 9ληροφορίες 9ου ενδέχεται να
του α9οφέρουν αθέµιτο 9λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να
9αράσχει εξ αµελείας 9αρα9λανητικές 9ληροφορίες 9ου ενδέχεται να ε9ηρεάσουν
ουσιωδώς τις α9οφάσεις 9ου αφορούν τον α9οκλεισµό, την ε9ιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει δια9ράξει σοβαρό ε9αγγελµατικό 9αρά9τωµα, το ο9οίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το ο9οίο του ε9ιβλήθηκε 9οινή 9ου του στερεί
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
4. Ο 9ροσφέρων α9οκλείεται σε ο9οιοδή9οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της 9αρούσας σύµβασης, όταν α9οδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω 9ράξεων ή 9αραλείψεών του, είτε 9ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α9ό τις
ως άνω 9ερι9τώσεις .
5. Οικονοµικός φορέας, στον ο9οίο έχει ε9ιβληθεί, µε την κοινή υ9ουργική α9όφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 9οινή του α9οκλεισµού, α9οκλείεται αυτοδίκαια
και α9ό την 9αρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
9.:∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς α9όδειξη ότι οι 9ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε µία
α9ό τις καταστάσεις α9οκλεισµού και 9ληρούν τα
σχετικά κριτήρια
καταλληλότητας σύµφωνα µε την 9αρούσα 9ρόσκληση και ε;ειδή η διαδικασία
διέ;εται α;ό τις διατάξεις της ;αρ.2;ερ. γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 , 9ρέ9ει
να 9ροσκοµίσουν κατά την υ;οβολή της ;ροσφοράς τους τα ;αρακάτω
δικαιολογητικά
1.Εγγύηση συµµετοχής 9ου ανέρχεται σε 9οσοστό 1% υ9ολογιζόµενο ε9ί της
συνολικής 9ροϋ9ολογισθείσης δα9άνης, µη συµ9εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Σε
9ερί9τωση υ9οβολής 9ροσφοράς για ένα ή 9ερισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το

10

17PROC001695564 2017-07-14
ύψος της εγγύησης συµµετοχής υ9ολογίζεται ε9ί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των 9ροσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων .
Η εγγύηση συµµετοχής 9ρέ9ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των 9ροσφορών , άλλως η 9ροσφορά α9ορρί9τεται. Η
αναθέτουσα αρχή µ9ορεί, 9ριν τη λήξη της 9ροσφοράς, να ζητά α9ό τον
9ροσφέροντα να 9αρατείνει, 9ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 9ροσφοράς
και της εγγύησης συµµετοχής.
2. Ευρω;αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ),
Το 9ροβλε9όµενο α9ό το άρθρο 79 9αρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρω9αϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το ε9ισυνα9τόµενο στην 9αρούσα
Παράρτηµα , το ο9οίο α9οτελεί ενηµερωµένη υ9εύθυνη δήλωση, µε τις συνέ9ειες
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυ9ο9οιηµένου εντύ9ου του
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµ9ληρώνεται α9ό τους
9ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες
του ίδιου
Παραρτήµατος .
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων 9ου υ9οβάλλουν κοινή 9ροσφορά, υ9οβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα 9ου συµµετέχει στην ένωση.
Ειδικά στο µέρος IV: Κριτήρια ε;ιλογής , συµ;ληρώνεται µόνο το ;εδίο α.:
Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια ε;ιλογής, και όχι οι ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆
3. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των 9ροσφερόµενων ειδών ό9ου θα
αναγράφονται οι τεχνικές 9ροδιαγραφές τους , η εµ9ορική τους ονοµασία και η
χώρα 9ροέλευσης τους ( Παράρτηµα ) .
4. Α;όσ;ασµα ;οινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου,
α9ό το ο9οίο να 9ροκύ9τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή 9ερισσότερα α9ό
τα αδικήµατα της 9αρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 .
Για να νοµικά 9ρόσω9α υ9όχρεοι στην 9ροσκόµιση 9οινικού µητρώου είναι:
οι διαχειριστές και τα µέλη των οµορρύθµων εταιρειών (ΟΕ),
οι διαχειριστές και τα µέλη των ετερορρύθµων εταιρειών (ΕΕ),
οι διαχειριστές των εταιρειών 9εριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),
ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ),
ο 9ρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,
σε κάθε άλλη 9ερί9τωση οι νόµιµοι εκ9ρόσω9οι του νοµικού 9ροσώ9ου.
Σε 9ερί9τωση αλλοδα9ών νοµικών 9ροσώ9ων, η ανωτέρω υ9οχρέωση αφορά στα
φυσικά 9ρόσω9α 9ου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία α9ό την
ο9οία διέ9ονται.
Εάν α9ό το υ9οβληθέν 9οινικό µητρώο δεν 9ροκύ9τει το είδος του αδικήµατος για
το ο9οίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υ9οβάλλεται α9ό αυτόν υ9εύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύ9ου 9ου 9ροβλέ9ει η νοµοθεσία της
χώρας εγκατάστασής του, ό9ου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η
ε9ιτρο9ή του διαγωνισµού µ9ορεί σε κάθε 9ερί9τωση να ζητήσει α9ό το
ενδιαφερόµενο να 9ροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών α9οφάσεων.
5. Πιστο;οιητικό της αρµόδιας κατά 9ερί9τωση αρχής σε ισχύ, α9ό το ο9οίο να
9ροκύ9τει ότι ο υ9οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 9ρος τις φορολογικές του
υ9οχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία κοινο9οίησης της 9ρόσκλησης υ9οβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
6. Πιστο;οιητικό της αρµόδιας κατά 9ερί9τωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως
9ρος τις υ9οχρεώσεις 9ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινο9οίησης της 9ρόσκλησης υ9οβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι το 9ιστο9οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
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αφορά και τους φορείς ε9ικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς
κύριας ασφάλισης,
αφορά όλους τους α9ασχολούµενους στην ε9ιχείρηση, µε ο9οιαδή9οτε σχέση
εργασίας, 9ου είναι ασφαλισµένοι σε ο9οιονδή9οτε ασφαλιστικό οργανισµό,
σε 9ερί9τωση ατοµικών ε9ιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι ε9αγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
σε 9ερί9τωση εταιρειών (νοµικών 9ροσώ9ων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το
νοµικό 9ρόσω9ο) και τα φυσικά 9ρόσω9α 9ου τη διοικούν ή την εκ9ροσω9ούν
καθώς και οι κατέχοντες του 3% και άνω των µετοχών των Ανώνυµων Εταιρειών.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να
9ροσκοµίσουν, µαζί µε το 9ιστο9οιητικό ή τα 9ιστο9οιητικά ασφαλιστικής
ενηµερότητας, κατάσταση 9ροσω9ικού κατά ειδικότητα, στην ο9οία θα φαίνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς ό9ου υ9άγεται κάθε α9ασχολούµενος. Η ακρίβεια των
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται ε9ί του σώµατος αυτής α9ό το νόµιµο
εκ9ρόσω9ο της ε9ιχείρησης.
7. Πιστο;οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α9ό το ο9οίο να
9ροκύ9τει ότι ο υ9οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ9ό 9τώχευση ή έχει υ9αχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υ9ό αναγκαστική διαχείριση
α9ό εκκαθαριστή ή α9ό το δικαστήριο ή έχουν υ9αχθεί σε διαδικασία 9τωχευτικού
συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις ε9ιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν
βρίσκονται σε ο9οιαδή9οτε ανάλογη κατάσταση 9ροκύ9τουσα α9ό 9αρόµοια
διαδικασία, 9ροβλε9όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Το 9ιστο9οιητικό αυτό
9ρέ9ει να έχει εκδοθεί το 9ολύ τρεις (3) µήνες 9ριν α9ό την ηµεροµηνία
κοινο9οίησης της 9ρόσκλησης υ9οβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
8. Πιστο;οιητικό του οικείου Ε;ιµελητηρίου ή άλλου ε9αγγελµατικού φορέα, µε το
ο9οίο θα 9ιστο9οιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό ε9άγγελµά τους,
9ου να είναι συναφές µε το δηµο9ρατούµενο αντικείµενο, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 9αραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της ε9ίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο9οίησης. Για την
α9όδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού ε9αγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές
α9αιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης ε9αγγέλµατος, α9ό αρµόδια διοικητική αρχή ή
αρχή Οργανισµού Το9ικής Αυτοδιοίκησης.
Σε 9ερί9τωση αλλοδα9ών νοµικών 9ροσώ9ων το ανωτέρω δικαιολογητικά και
στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύ9ο 9ου 9ροβλέ9εται α9ό τη νοµοθεσία α9ό την
ο9οία διέ9ονται.
9. Όταν ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 9ρόσω9ο, και για την α9όδειξη της
νόµιµης σύστασης και εκ9ροσώ9ησης, τα νοµιµο;οιητικά έγγραφα σύστασης και
νόµιµης εκ;ροσώ;ησης (ό9ως καταστατικά, 9ιστο9οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 9ερί9τωση Α.Ε., κλ9., ανάλογα µε τη νοµική
µορφή του διαγωνιζοµένου). Α9ό τα ανωτέρω έγγραφα 9ρέ9ει να 9ροκύ9τουν η
νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τρο9ο9οιήσεις των καταστατικών, το/τα
9ρόσω9ο/α 9ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού (νόµιµος εκ9ρόσω9ος, δικαίωµα υ9ογραφής κλ9.), τυχόν τρίτοι,
στους ο9οίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκ9ροσώ9ησης, καθώς και η θητεία του/των
ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκ9ροσώ9ου.
10. Στην 9ερί9τωση ανάληψης µέρους της 9ροµήθειας α9ό υ9εργολάβο, τη
σχετική έγγραφη δέσµευση ( συµφωνητικό ή δήλωση συνεργασίας ) µε τους φορείς
αυτούς .
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11. Οι κοινο9ραξίες (ενώσεις) οικονοµικών φορέων υ9οβάλλουν όλα τα 9αρα9άνω
κατά 9ερί9τωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα 9ου συµµετέχει στην
κοινο9ραξία.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ9οχρεούνται να υ9οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή 9ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν
Εάν σε κά9οια χώρα (συµ9εριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα
9αρα9άνω 9ιστο9οιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά 9ου εκδίδονται δεν καλύ9τουν όλες
τις ανωτέρω 9ερι9τώσεις, µ9ορεί να αντικατασταθούν α9ό ένορκη δήλωση
(βεβαίωση) του 9ροσφέροντος 9ου γίνεται ενώ9ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
Αν στη χώρα του 9ροσφέροντος δεν 9ροβλέ9εται α9ό το νόµο η ένορκη δήλωση,
µ9ορεί αντί αυτής να υ9οβληθεί υ9εύθυνη δήλωση, στην ο9οία θα βεβαιώνεται το
γνήσιο της υ9ογραφής του δηλούντος α9ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
Στις ανωτέρω 9ερι9τώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υ9εύθυνη δήλωση
9ροσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής 9ου βεβαιώνει
την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου 9ιστο9οιητικού ή εγγράφου.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υ9εύθυνες δηλώσεις 9ρέ9ει να έχουν εκδοθεί µέσα στο
χρόνο 9ου 9ροβλέ9εται για τα 9ιστο9οιητικά, αντί των ο9οίων υ9οβάλλονται.
10.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το 9ιστο9οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α9οσφράγιση των 9ροσφορών αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Ε9ιτρο9ή ∆ιαγωνισµού), 9ροβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής α9οσφράγισης των φακέλων των 9ροσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
1. Ηλεκτρονική Α9οσφράγιση του (υ9ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 27/7/2017 και ώρα 10:00 9.µ.
2. Ηλεκτρονική Α9οσφράγιση του (υ9ό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»,
κατά την ηµεροµηνία και ώρα 9ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την α9οσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε 9ροσφέρων 9ου συνεχίζει σε
ε9όµενο στάδιο α9οκτά 9ρόσβαση στις λοι9ές 9ροσφορές και τα υ9οβληθέντα
δικαιολογητικά τους, µε την ε9ιφύλαξη των 9τυχών εκείνων της κάθε 9ροσφοράς
9ου έχουν χαρακτηρισθεί ως εµ9ιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµ9ληρώσουν
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 9ου έχουν υ9οβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το 9εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 9ροσφοράς τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
11. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Η τιµή των ειδών δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα µέτρησης..
2. Στην τιµή 9εριλαµβάνονται οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
ε9ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ9εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
για την 9αροχή των υ9ηρεσιών στον τό9ο και µε τον τρό9ο 9ου 9ροβλέ9εται στα
έγγραφα της σύµβασης.
Οι 9ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
ανα9ροσαρµόζονται
Ως α9αράδεκτες θα α9ορρί9τονται 9ροσφορές στις ο9οίες: α) δεν δίνεται τιµή σε
ΕΥΡΩ ή 9ου καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 9ρος ξένο νόµισµα, β) δεν 9ροκύ9τει µε
σαφήνεια η 9ροσφερόµενη τιµή, µε την ε9ιφύλαξη της 9αρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιµή υ9ερβαίνει τον 9ροϋ9ολογισµό της σύµβασης ό9ως αυτός
καθορίζεται α9ό την αρίθµ. 102/2017 Μελέτη ( Παράρτηµα 1 της 9αρούσας
διακήρυξης ) .
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3. Σε 9ερί9τωση υ9οβολής ασυνήθιστα χαµηλής 9ροσφοράς, ο 9ροµηθευτής οφείλει
να 9αράσχει γρα9τώς, µέσα σε χρόνο δέκα (10) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση της
σχετικής 9ρόσκλησης, στην ε9ιτρο9ή του διαγωνισµού τις διευκρινίσεις 9ου θα
ζητηθούν α9ό αυτή, για να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η αξιο9ιστία της 9ροσφοράς.
Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή αν αυτές 9ου δόθηκαν κριθούν
αιτιολογηµένα ανε9αρκείς ή ανακριβείς, η 9ροσφορά α9ορρί9τεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν 4412/16.
4.Ανάδοχος της σύµβασης ανακηρύσσεται αυτός 9ου θα 9ροσφέρει τη 9λέον
συµφέρουσα α9ό οικονοµικής ά9οψης 9ροσφοράς, α9οκλειστικά βάσει τιµής για
το σύνολο των ειδών κάθε Τµήµατος της 9ροµήθειας.
12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι 9ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους ε9ί δύο (2) µήνες α9ό
την καταληκτική ηµεροµηνία υ9οβολής των 9ροσφορών. Προσφορά η ο9οία
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α9ό τον ανωτέρω 9ροβλε9όµενο α9ορρί9τεται.
13. ΓΛΩΣΣΑ
Οι 9ροσφορές και τα 9εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α9ό ε9ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα α9οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α9ό
ε9ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα9ά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 9ου κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
14. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατά τα λοι9ά ισχύουν τα αναφερόµενα στη αρίθµ. 9ρωτ.40700/13-6-2017
∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ:17PROC0001529508).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
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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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 :102/2017 ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η 9αρούσα µελέτη αφορά την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των
αναγκών του Νοµικού Προσώ9ου Κοινωφελής Ε9ιχείρηση ∆ήµου Αγρινίου για
διάστηµα ως 31/12/2018 9ροϋ9ολογισµού 46.391,04 Ευρώ συµ9εριλαµβανοµένου
του αναλογούντος ΦΠΑ 13% & 24 % κατά 9ερί9τωση. Ειδικότερα αφορά την
9ροµήθεια ειδών 9αντο9ωλείου- 9οτών-αναψυκτικών –χυµών για τις ανάγκες των
κυλικείων των ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του
Εντευκτηρίου σύµφωνα µε το αίτηµά της .
Οι 9οσότητες της µελέτης είναι ενδεικτικές και το Νοµικό Πρόσω9ο
διατηρεί το δικαίωµα να τρο9ο9οιήσει τις 9οσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες του.
Σε 9ερί9τωση 9ου τρο9ο9οιηθούν οι 9οσότητες 9ου αναφέρονται στην τεχνική
9εριγραφή, µετά α9ό ειδο9οίηση της Υ9ηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην
τιµή µονάδας(τιµή 9ροσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού.
Το Νοµικό Πρόσω9ο δεν υ9οχρεούται στην εξάντληση είτε των 9οσοτήτων
είτε της 9ίστωσης της µελέτης αλλά έχει το δικαίωµα να α9ορροφά κατά τη
διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες 9οσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε τις κάθε
φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας ε9ακριβούς
9ροσδιορισµού των αναγκών του ανά είδος και 9οσότητα κατά τη διάρκεια της
υλο9οίησης της 9ροµήθειας αυτής, χωρίς όµως να υ9ερβαίνει το συνολικό 9οσό του
ενδεικτικού 9ροϋ9ολογισµού.
Η εκτέλεσης 9ροµήθειας θα 9ραγµατο9οιηθεί µετά α9ό ηλεκτρονικό διεθνή
ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 9ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την
9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά µόνο βάσει τιµής η ο9οία
εκφράζεται ως τη χαµηλότερη τιµή για τα είδη των τµηµάτων 9αντο9ωλείου- 9οτώναναψυκτικών –χυµών
Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .
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Αγρίνιο, 16-5-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγρίνιο16-5-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
∆/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
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υ9ό 9ροµήθεια είδη έχουν τις 9αρακάτω τεχνικές 9ροδιαγραφές:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ :
Τα είδη θα είναι άριστης 9οιότητας , στις αντίστοιχες συσκευασίες στις ο9οίες θα
αναγράφονται τα α9αραίτητα στοιχεία σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις .
Όλα τα είδη να είναι ε9ώνυµα,
9ου κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά,
τυ9ο9οιηµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 9ου θα αναγράφουν την εµ9ορική τους
ονοµασία. Αναλυτικά τα είδη αναφέρονται στον αναλυτικό 9ροϋ9ολογισµό της
9αρούσας µελέτης .
Ειδικότερα:
ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 1 Kg: µε σύνθεση αλάτι και φυτικά έλαια µε άρωµα
βουτύρου, χρήση ως καρύκευµα για 9ο9 κορν, σε συσκευασία 9λαστικής σακούλας
εντός χαρτοκιβωτίου στην ο9οία να αναγράφονται οι α9αραίτητες ενδείξεις (
ε9ωνυµία , συστατικά , ηµεροµηνία λήξης κ.λ.9. )
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ: µε σύνθεση α9ό φυτικά λι9αρά-φυτικά
έλαια, µε άρωµα βουτύρου σε συσκευασία 9λαστικού δοχείου3,5kgr στο ο9οίο να
αναγράφονται τα
συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης
ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΙΛΟΥ (ΣΤΑΦΥΛΙ-ΚΕΡΑΣΙ-ΒΥΣΣΙΝΟ): Το 9ροσφερόµενο
είδος θα 9ρέ9ει να είναι Α 9οιότητας και να 9ληροί ότι αναφέρονται στον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και
αγορανοµικές διατάξεις. Να 9ροέρχεται α9ό φρούτα Α 9οιότητας (σταφύλι , κεράσι,
βύσσινο) χωρίς συντηρητικά. Σε συσκευασία 9λαστική ή γυάλινη στην ο9οία να
αναγράφεται οι α9αραίτητες ενδείξεις.
ΠΑΣΤΕΛΙ : Γλύκισµα α9ό σουσάµι και µέλι άριστης 9οιότητας σε αεροστεγή
συσκευασία 71γρ. στην ο9οία να αναγράφονται όλες οι α9αραίτητες ενδείξεις .
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ & ΓΕΜΙΣΤΑ ( ΣΟΚΟΛΑΤΑ & ΦΡΑΟΥΛΑ) :
9αρασκευασµένα α9ό δηµητριακά , γάλα , φυτικά έλαια κ.α. . Σε αεροστεγή
συσκευασία των 225 γρ και 125γρ αντίστοιχα, στην ο9οία να αναγράφονται τα
α9αραίτητα στοιχεία ( ε9ωνυµία , εργοστάσιο 9αρασκευής , συστατικά, ηµεροµηνία
λήξης κ.λ.9.
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ΝΕΡΟ 0,5L :. Το 9ροσφερόµενο είδος να 9ληροί 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
(PET) κατάλληλη για τρόφιµα. Το φυσικό µεταλλικό νερό να έχει α9οκλειστικά
υ9όγεια 9ροέλευση και να εµφιαλώνεται ε9ί τό9ου στην 9ηγή 9ροέλευσής του
(συνήθως γεώτρηση).
ΑΛΜΥΡΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ ΣΝΑΚ :
Γαριδάκια, φουντούνια , σοκοφρέτα, γκοφρετάκια τύ9ου ΚΙΤ-ΚΑΤ, κρουασάν µε
γέµιση σοκολάτα , νάτσος –σάλτσες για νάτσος ( τυρί , 9ά9ρικα ,κ.λ.9.) , σοκολάτα
γάλακτος- αµυγδάλου - γεµιστή τύ9ου mars , 9ουράκια σοκολάτας , 9ατατάκια
και τσίχλες ό9ως αναφέρονται στον αναλυτικό 9ροϋ9ολογισµό της 9αρούσας ,
άριστης 9οιότητας
9ου κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά, τυ9ο9οιηµένα σε
αεροστεγείς συσκευασίες 9ου θα αναγράφουν την εµ9ορική τους ονοµασία και όλα
τα α9αραίτητα στοιχεία .
ΠΑΓΩΤΟ, 9αρασκευασµένο α9ό αγνά υλικά µε γεύση βανίλια και σοκολάτα .
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ :
ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ/ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ / ΦΥΣΤΙΚΙΑ , 9ρόσφατης 9αραγωγής τυ9ο9οιηµένη
αεροστεγή συσκευασία στην ο9οία να αναγράφονται η ε9ωνυµία , η χώρα
9ροέλευση και ηµεροµηνία λήξης
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ-ΚΟΡΝ :
Ειδική 9οικιλία σ9όρων
καλαµ9οκιού για
9αρασκευή 9ο9 κορν σε συσκευασία χάρτινου σάκου στην ο9οία να αναγράφεται
9ροέλευση και ηµεροµηνία λήξης . Να είναι α9αλλαγµένο α9ό έντοµα και
9αράσιτα. Να µην είναι γενετικά τρο9ο9οιηµένο 9ροϊόν.
ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ: Πλήρες
συµ9υκνωµένο µη
ζαχαρούχο γάλα το ο9οίο 9ληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις α9αιτήσεις του
άρθρου 7 του Π.∆ 56/95.Να έχει ευχάριστη υ9όγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική
οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος και το χρώµα του να είναι λευκό ή υ9όλευκο. Να
έχει ελαφρώς κρεµώδη σύσταση, να είναι οµοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες
α9οθέσεις) και το λί9ος του να µην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώµα µέσα στα
κουτιά. Να είναι α9αλλαγµένο α9ό ξένες ύλες. Να µην 9αρουσιάζει 9ήξη του
9εριεχοµένου (ολική ή µερική), ιζήµατα στον 9υθµένα των συσκευασιών,
α9οχωρισµό του λί9ους ή ενδείξεις σήψης. Η 9εριεκτικότητα σε λί9ος να είναι 7,5%
(τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον και το ολικό στερεό υ9όλειµµα (ΟΣΥ)
γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον.
Μετά την αραίωση να 9ροκύ9τει γάλα ενός lit και ειδικού βάρους 1,028 g/lit
σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. άρθρο 80 9αρ.3 και ολικό στερεό υ9όλειµµα (ΟΣΥ) γάλακτος
25% του βάρους τουλάχιστον.
Το συµ9υκνωµένο γάλα να είναι συσκευασµένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά ή
σε συσκευασία Tetra Pak ή άλλη ανάλογη συσκευασία, µε 9εριεχόµενο 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
9ροϊόν να είναι Α 9οιότητας και να 9ληροί 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 α9αραίτητες ενδείξεις.
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ( ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΙ ΤΡΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ , ΒΥΣΣΙΝΟ ) Φυσικός
χυµός φρούτων Α 9οιότητας 9ου να 9ληροί ότι αναφέρονται στον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, α9ό
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υγιή και ώριµα φρούτα, ενός ή 9ολλών ειδών, µε µηχανικές µεθόδους λήψης και 9ου
έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων α9ό
τα ο9οία 9ροέρχεται. Οι οργανολη9τικοί χαρακτήρες των 9ροϊόντων 9ρέ9ει να είναι
άµεµ9τοι και να µην 9αρέχουν ενδείξεις χρησιµο9οιήσεως µειονεκτικών 9ρώτων
υλών ή ατελούς ε9εξεργασίας.
Οι φυσικοί ατοµικοί χυµοί φρούτων συσκευασίας των 250ml θα 9ρέ9ει να είναι σε
συσκευασία Tetra Pak και Tetra Brik, χωρίς 9ροσθήκη συντηρητικών, µε ένδειξη
ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης.
ΤΣΙΠΟΥΡΟ : Προϊόν άριστης 9οιότητας α9ό α9όσταγµα στεµφύλων σταφυλής µε
το 9λούσιο άρωµα και γεύση, µε ή χωρίς γλυκάνισο, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την 9αραγωγή και
διάθεση αλκοολούχων 9οτών. Με 9εριεκτικότητα σε αλκοόλ µεταξύ 360-450 .
ΚΡΑΣΙ: Προϊόν άριστης 9οιότητας α9ό ζύµωση των σταφυλιών ή του χυµού τους
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την ισχύουσα νοµοθεσία
σχετικά µε την 9αραγωγή και διάθεση αλκοολούχων 9οτών. Με 11-17 αλκοολικούς
βαθµούς. Σε συσκευασία 187 ml.
ΟΥΖΟ:
Παραδοσιακό 9ροϊόν 9ου 9αράγεται α9ό α9όσταγµα σιτηρών και
αρωµατίζεται µέσω της διαδικασίας της α9όσταξης, µε βότανα και καρ9ούς, 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 9οτό εµφυαλοµένο
σε γυάλινη φιάλη 700 ml.
ΠΑΓΩΤΟ, 9αρασκευασµένο α9ό αγνά υλικά µε γεύση βανίλια και σοκολάτα .
ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :
1.ΚΟΥΤΙ χάρτινο για 9ο9-κορν 50 &75 γρ .
2. ΘΗΚΗ ΝΑΤΣΟΣ χάρτινη .
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Οι συσκευασίες 9ου αναφέρονται 9αρα9άνω είναι αυτές 9ου κυκλοφορούν
ευρέως στο ελεύθερο εµ9όριο . Γίνονται δεκτές συσκευασίες 9ου 9αρουσιάζουν
µικρές α9οκλίσεις α9ό αυτές της µελέτης. Στην 9ερί9τωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι
θα 9ρέ9ει να δηλώσουν στην 9ροσφορά τους µε σαφήνεια την 9ροσφερόµενη
συσκευασία ανά είδος και να καταθέσουν, ε9ι9λέον των εντύ9ων 9ου εξάγει το
σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ) , έντυ9ο τεχνικής 9ροσφοράς στο ο9οίο να αναφέρεται η
9ροσφερόµενη συσκευασία του 9ροϊόντος και έντυ9ο οικονοµικής 9ροσφοράς στο
ο9οίο θα αναφέρεται η τιµή της 9ροσφερόµενης συσκευασίας και η τιµή 9ου
δηλώθηκε στο σύστηµα 9ου 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
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
Α/Α ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8
22.267,00
4.685,18
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
ΣΥΝΟΛΑ

2.850,00

684,00

37.943,50

8.447,54

3.534,00 €

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

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%

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ

κιλό

20

7,00

140,00

33,60

173,60

24%

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
9 ΠΟΠ-ΚΟΡΝ

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

20

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
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22kgr

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%

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

22

23

25

26

ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
115gr
ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ
ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ
ΤΩΝ 90 gr(τυρί 9ά9ρικα και
άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 70
gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60
gr

21
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ
27 31ΓΡ
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ
28 40gr

τεµάχιο

300

0,60

180,00

43,20

223,20

24%

τεµάχιο

1.000

0,40

400,00

96,00

496,00

24%

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

29 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ
30 45gr

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΦΠΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆
1 Α 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml

τεµάχιο

2.500

0,60

1.500,00

360,00

1.860,00

24%

τεµάχιο

2.100

0,60

1.260,00

302,40

1.562,40

24%

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ SPRITΕ
3 330 ml

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%
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16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

20

10,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

200,00

48,00

248,00

12.826,50

3.078,36

15.904,86

24%

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

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

TEMAX
IO
TEMAX
IO
TEMAX
IO

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ
Α∆ΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

15000

0,06

900

15000

0,05

750

30000

0,04

1200

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4:

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

23

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΦΠΑ

24%

24%
24%
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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

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :Αντικείµενο
Αντικείµενο της 9αρούσας είναι η 9ροµήθεια ειδών σίτισης για την
κάλυψη των αναγκών του Νοµικού Προσώ9ου Κοινωφελής Ε9ιχείρηση ∆ήµου
Αγρινίου
για διάστηµα ως 31/12/2018
9ροϋ9ολογισµού 46.391,04 Ευρώ
συµ9εριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ειδικότερα αφορά την 9ροµήθεια
ειδών 9αντο9ωλείου- 9οτών-αναψυκτικών –χυµών για τις ανάγκες των κυλικείων
των ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου .
Αναλυτικά τα είδη και οι τεχνικές 9ροδιαγραφές τους 9εριγράφονται στις τεχνικές
9ροδιαγραφές και τον αναλυτικό 9ροϋ9ολογισµό της 9αρούσας.
Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της 9ροµήθειας διέ9ονται α9ό τις
διατάξεις:
1.του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ,
Προµηθειών και Υ9ηρεσιών (9ροσαρµογή 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 Α9οκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)
4.του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013)
Άρθρο 3ο :Τρό;ος εκτέλεσης της ;ροµήθειας
Η εκτέλεση της 9ροµήθειας αυτής θα 9ραγµατο9οιηθεί µε ανοικτό
ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό µε τους όρους 9ου καθορίζει η Οικονοµική
Ε9ιτρο9ή σύµφωνα και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 9λέον συµφέρουσα α9ό
οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά µόνο βάσει τιµής
η ο9οία εκφράζεται ως τη
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χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών ανά τµήµα ό9ως αυτά αναφέρονται στην
9αρούσα µελέτη .
Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
Β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋ9ολογισµός
∆) Συγγραφή υ9οχρεώσεων
Άρθρο 5ο : Κατακύρωση α;οτελέσµατος
Μετά την αξιολόγηση των 9ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο9οιεί εγγράφως τον
9ροσφέροντα / στους 9ροσφέροντες , στους ο9οίους 9ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («9ροσωρινό ανάδοχο»), να υ9οβάλει εντός 9ροθεσµίας, 15 ηµερών
α9ό την κοινο9οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο9οίησης σε αυτόν, τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ό9ως αυτά αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης .
Η διαδικασία ελέγχου των 9αρα9άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη 9ρακτικού α9ό το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του
φακέλου στο α9οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α9όφασης
είτε για την κήρυξη του 9ροσωρινού αναδόχου ως εκ9τώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα α9οτελέσµατα του ελέγχου των
9αρα9άνω δικαιολογητικών, ε9ικυρώνονται µε την α9όφαση κατακύρωσης η ο9οία
κοινο9οιείται αµέσως , µαζί µε αντίγραφο όλων των 9ρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των 9ροσφορών, σε κάθε 9ροσφέροντα εκτός α9ό τον
9ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε 9ρόσφορο τρό9ο.
Αναλυτικά η διαδικασία κατακύρωσης αναφέρεται στα άρθρα 103,104 & 105 του
Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6ο :Ανακοίνωση α;οτελέσµατος
Μετά την ε9έλευση των εννόµων α9οτελεσµάτων της α9όφασης κατακύρωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 , η αναθέτουσα αρχή 9ροσκαλεί τον
ανάδοχο / τους αναδόχους να 9ροσέλθει για την υ9ογραφή του συµφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
9ρόσκλησης.
Εάν ο ανάδοχος δεν 9ροσέλθει να υ9ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
9ροθεσµία 9ου ορίζεται στην ειδική 9ρόκληση, κηρύσσεται έκ9τωτος, κατα9ί9τει
υ9έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον 9ροσφέροντα 9ου υ9έβαλε την αµέσως ε9όµενη 9λέον συµφέρουσα α9ό
οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά. Αν κανένας α9ό τους 9ροσφέροντες δεν 9ροσέλθει
για την υ9ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την 9ερί9τωση δ' της 9αραγράφου 2 του άρθρου 106.
Άρθρο 6ο : Χρόνος ισχύς της σύµβασης
Η σύµβαση ισχύει για το διάστηµα ως 31/12/2018.
Η σύµβαση δύναται να 9αραταθεί ως την ανάδειξη νέου αναδόχου και για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) χωρίς κατά την 9αράταση να
υ9άρχει υ9έρβαση του συµβατικού 9οσού.
Άρθρο 7ο : Παράδοση - Παραλαβή
Η 9αράδοση
των
9ρος 9ροµήθεια ειδών θα γίνει, τµηµατικά ,σε
α9οθηκευτικό χώρο των κυλικείων των ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και
Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου .
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Η ΚΕ∆Α δεν υ9οχρεούται στην εξάντληση είτε των 9οσοτήτων είτε της 9ίστωσης
της σύµβασης . Ε9ίσης σε 9ερί9τωση 9ου τρο9ο9οιηθούν οι 9οσότητες 9ου
αναφέρονται στην τεχνική 9εριγραφή, µετά α9ό ειδο9οίηση της Υ9ηρεσίας, δεν θα
γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή 9ροσφοράς) µετά την κύρωση του
διαγωνισµού και µε την 9ροϋ9όθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών 9ου τελικά
θα 9αραγγελθούν δεν θα υ9ερβεί το 9οσό της σύµβασης. Ο ανάδοχος υ9οχρεούται
να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο 9αραλαβής ή
χρησιµο9οίησης τους.
Άρθρο 8ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο 9ροµηθευτής στον ο9οίο θα γίνει η κατακύρωση της 9ροµήθειας, υ9οχρεούται να
καταθέσει 9ρο ή κατά την υ9ογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς
υλο9οίησης της 9ροµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για 9οσό ίσο µε το 5% (9έντε
ε9ί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Κατά τα λοι9ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υ9όκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των
κειµένων διατάξεων, 9ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης των τιµολογίων. Ο
ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο.
Άρθρο 10ο : Λοι;ές διατάξεις
Κατά τα λοι9ά 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 Ε;ιστολή Συµµετοχής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς:
Την Αναθέτουσα Αρχή
Πλήρης ∆ιεύθυνση
Εγγυητική ε;ιστολή µας υ;’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την 9αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανε9ιφύλακτα 9αραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υ9έρ {Σε 9ερί9τωση µεµονωµένης
εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε 9ερί9τωση Ένωσης ή Κοινο9ραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινο9ραξίας, ατοµικά για κάθε µια α9ό αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ9όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινο9ραξίας,} και µέχρι του 9οσού των ευρώ......................... για τη
συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµ9ληρώνετε την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµ9ληρώνετε τον τίτλο
του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συµ9ληρώνετε τον 9ροϋ9ολογισµό µε
διευκρίνιση εάν 9εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη
µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η 9αρούσα εγγύηση καλύ9τει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις α9ό τη
συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό α9ορρέουσες υ9οχρεώσεις.
{Σε 9ερί9τωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε 9ερί9τωση Ένωσης ή Κοινο9ραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινο9ραξίας
ατοµικά για κάθε µια α9ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ9όχρεων
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινο9ραξίας. }
Το ανωτέρω 9οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο9οίο και
υ9οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α9ό µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α9αίτησής σας,
µέσα σε 9έντε (5) ηµέρες α9ό την έγγραφη ειδο9οίησή σας.
Η 9αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση 9ρος την Τρά9εζα : ο
χρόνος ισχύος 9ρέ9ει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Α9οδεχόµαστε να 9αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα α9ό έγγραφη
δήλωσή σας, µε την 9ροϋ9όθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υ9οβληθεί 9ριν
α9ό την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε 9ερί9τωση κατά9τωσης της εγγύησης, το 9οσό της κατά9τωσης υ9όκειται στο
εκάστοτε ισχύον 9άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε9ιστολές της Τρά9εζάς µας, οι ο9οίες
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµ9εριλαµβανοµένης
και της 9αρούσης, δεν ξε9ερνάνε το όριο το ο9οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για
την Τρά9εζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υ9ογραφή)
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2.2 Εγγυητική Ε;ιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς:
Την Αναθέτουσα Αρχή
Πλήρης ∆ιεύθυνση
Εγγυητική ε;ιστολή µας υ;’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την 9αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανε9ιφύλακτα 9αραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υ9έρ
{Σε 9ερί9τωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε 9ερί9τωση Ένωσης ή Κοινο9ραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινο9ραξίας, ατοµικά για κάθε µία α9ό αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ9όχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινο9ραξίας},και µέχρι του 9οσού των ευρώ........................., για την
καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... 9ου αφορά στο διαγωνισµό της
(συµ9ληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε
αντικείµενο (συµ9ληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας
(συµ9ληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν 9εριλαµβάνει ή
όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω 9οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το ο9οίο και
υ9οχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία α9ό µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α9αίτησής σας,
µέσα σε 9έντε (5) ηµέρες α9ό την έγγραφη ειδο9οίησή σας.
Η 9αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση 9ρος την Τρά9εζα : ο
χρόνος ισχύος 9ρέ9ει να είναι τουλάχιστον ένα έτος 9έραν της χρονικής διάρκειας
του έργου, ό9ως αυτή ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της διακήρυξης)ή µέχρις ότου
λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ9ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά9εζά µας
α9αλλαγµένη α9ό κάθε σχετική υ9οχρέωση.
Α9οδεχόµαστε να 9αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα α9ό έγγραφη
δήλωσή σας, µε την 9ροϋ9όθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υ9οβληθεί 9ριν
α9ό την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε 9ερί9τωση κατά9τωσης της εγγύησης, το 9οσό της κατά9τωσης υ9όκειται στο
εκάστοτε ισχύον 9άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ε9ιστολές της Τρά9εζάς µας, οι ο9οίες
έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµ9εριλαµβανοµένης και
της 9αρούσης, δεν ξε9ερνάνε το όριο το ο9οίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την
Τρά9εζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υ9ογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017)
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
1

2

3

4
5

6

ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ
ΠΟΠ ΚΟΡΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ
ΠΟΠ ΚΟΡΝ
3,5kgr
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ
∆ΙΧΤΥ 150gr.
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΤΩΝ 170gr.
ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ
40gr
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙ
Α ΤΥΠΟΥ
ΚΙΤ-ΚΑΤ 42
γρ

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚ
Ι ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
9 22kgr

Μ.Μ.

ΕΜΠΟΡ
ΙΚΗ
ΟΝΟΜ
ΑΣΙΑ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

κιλό

20

τεµάχιο

25

τεµάχιο

75

τεµάχιο

75

τεµάχιο

600

τεµάχιο

90

κιλό

4

τεµάχιο

900

ΚΡΟΥΑΣΑΝ
10 70-80gr

τεµάχιο

180

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥ
11 ΛΑ 85γρ

τεµάχιο

75

29

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
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ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ
12 85gr
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ13 ΜΠΕΡ 225γρ
ΝΑΤΣΟΣ 500
14 γρ
15 ΝΕΡΟ 0,5L
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠ
16 ΟΣ 100gr
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ
17 100gr
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ
18 100gr
19 ΠΑΓΩΤ0
ΠΑΣΤΕΛΙΑ
20 71gr
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
21 90gr

22

23

24

25

26
27

ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
115gr
ΣΑΛΤΣΕΣ
ΓΙΑ ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45
ΤΕΜ ΤΩΝ 90
gr(τυρί 9ά9ρικα και
άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ
Υ 70 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
60 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ
ΜΑΡΣ 31ΓΡ
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ
40gr

τεµάχιο

180

τεµάχιο

75

τεµάχιο

70

τεµάχιο

1.200

τεµάχιο

650

τεµάχιο

900

τεµάχιο

180

κιλό

6

τεµάχιο

45

τεµάχιο

750

τεµάχιο

130

τεµάχιο

4

τεµάχιο

240

τεµάχιο

200

τεµάχιο

70

τεµάχιο

190

30

17PROC001695564 2017-07-14
28 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙ
29 Α 45gr

τεµάχιο

75

τεµάχιο

250

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

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛ
1 Α∆Α 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ
SPRITΕ 330
3 ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΤΥΠΟΥ
4 KOLA 330 ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΤΥΠΟΥ
KOLA LIGHT
5 330 ml
ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΎ
ΧΟ ΠΟΤΟ 45% ΑΛΚΟΟΛ
6 - 275 ml
7 ΜΠΥΡΑ 0,33L
ΧΥΜΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ
8 Σ 250 ml
ΧΥΜΟΣ
ΒΥΣΣΙΝΟ
9 250ml
OYIΣΚΙ 700
10 ml

Μ.Μ.

ΕΜΠΟΡ
ΙΚΗ
ΟΝΟΜ
ΑΣΙΑ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

τεµάχιο

900

τεµάχιο

750

τεµάχιο

200

τεµάχιο

950

τεµάχιο

200

τεµάχιο

800

τεµάχιο

980

τεµάχιο

80

τεµάχιο

80

τεµάχιο

7

11 TZIN 700 ml
ΜΑΡΤΙΝΙ
12 1000ml

τεµάχιο

1

τεµάχιο

2

13 ΒΟΤΚΑ 700ml

τεµάχιο

3

14 TEKIΛΑ 700

τεµάχιο

3
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ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
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ml
15 ΚΡΑΣΙ 187ml

τεµάχιο

10

16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

4

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

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
Μ.Μ.
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
TEMAXIO
2500
1 75 γρ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
2 50 γρ
TEMAXIO
2500
ΘΗΚΗ
3 ΝΑΤΣΟΣ
TEMAXIO
1200
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:
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ΕΜΠΟ
ΡΙΚΗ
ΟΝΟΜ
ΑΣΙΑ

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
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3.2ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ( ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017)
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ
1 ΠΟΠ ΚΟΡΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ
ΠΟΠ ΚΟΡΝ
2 3,5kgr
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ
3 ∆ΙΧΤΥ 150gr.
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
4 ΤΩΝ 170gr.
ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ
5 40gr
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙ
Α ΤΥΠΟΥ
ΚΙΤ-ΚΑΤ 42
6 γρ
ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚ
Ι ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
9 22kgr
ΚΡΟΥΑΣΑΝ
10 70-80gr
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥ
11 ΛΑ 85γρ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ
12 85gr

Μ.Μ.

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α

κιλό

20

τεµάχιο

25

τεµάχιο

75

τεµάχιο

75

τεµάχιο

600

τεµάχιο

90

κιλό

4

τεµάχιο

900

τεµάχιο

180

τεµάχιο

75

τεµάχιο

180

33

ΤΙΜ
Η
ΜΟ
Ν.

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΦΠΑ

17PROC001695564 2017-07-14

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ13 ΜΠΕΡ 225γρ
ΝΑΤΣΟΣ 500
14 γρ
15 ΝΕΡΟ 0,5L
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠ
16 ΟΣ 100gr
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ
17 100gr
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ
18 100gr
19 ΠΑΓΩΤ0
ΠΑΣΤΕΛΙΑ
20 71gr
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
21 90gr

22

23

24

25

26
27

ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
115gr
ΣΑΛΤΣΕΣ
ΓΙΑ ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45
ΤΕΜ ΤΩΝ 90
gr(τυρί 9ά9ρικα και
άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ
Υ 70 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
60 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ
ΜΑΡΣ 31ΓΡ
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ
40gr

28 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙ
29 Α 45gr

τεµάχιο

75

τεµάχιο

70

τεµάχιο

1.200

τεµάχιο

650

τεµάχιο

900

τεµάχιο

180

κιλό

6

τεµάχιο

45

τεµάχιο

750

τεµάχιο

130

τεµάχιο

4

τεµάχιο

240

τεµάχιο

200

τεµάχιο

70

τεµάχιο

190

τεµάχιο

75

τεµάχιο

250
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV :15900000-7

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛ
1 Α∆Α 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ
SPRITΕ 330
3 ml

Μ.Μ.

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α

τεµάχιο

900

τεµάχιο

750

τεµάχιο

200

τεµάχιο

950

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΤΥΠΟΥ
4 KOLA 330 ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΤΥΠΟΥ
KOLA LIGHT
5 330 ml
ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΎ
ΧΟ ΠΟΤΟ 45% ΑΛΚΟΟΛ
6 - 275 ml

τεµάχιο

200

τεµάχιο

800

7 ΜΠΥΡΑ 0,33L

τεµάχιο

980

τεµάχιο

80

τεµάχιο

80

τεµάχιο

7

τεµάχιο

1

τεµάχιο

2

13 ΒΟΤΚΑ 700ml
TEKIΛΑ 700
14 ml

τεµάχιο

3

τεµάχιο

3

15 ΚΡΑΣΙ 187ml

τεµάχιο

10

16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

4

ΧΥΜΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ
8 Σ 250 ml
ΧΥΜΟΣ
ΒΥΣΣΙΝΟ
9 250ml
OYIΣΚΙ 700
10 ml
11 TZIN 700 ml
ΜΑΡΤΙΝΙ
12 1000ml
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ΤΙΜ
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Ν.

ΚΑΘΑΡΟ
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ΦΠΑ
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8
ΤΙΜ
Η
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣ ΜΟ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΤΗ ΝΑ
ΚΑΘΑΡΟ
A/A ΕΙ∆ΟΣ
Σ
ΤΑ
∆ΑΣ ΠΟΣΟ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
1 75 γρ
TEMAXIO
2500
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
2 50 γρ
TEMAXIO
2500
ΘΗΚΗ
3 ΝΑΤΣΟΣ
TEMAXIO
1200
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-3

36

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΠΟΣ
ΟΣΤΟ
ΦΠΑ
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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. Ε9ικοινωνίας: 2641360613
ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο Αγρίνιο σήµερα στις …………………………………., ηµέρα …………………….
και στο Γραφείο της Κ.Ε.∆.Α. , οι υ9ογραφόµενοι :
1. …………………………., Πρόεδρος της Κοινωφελής Ε9ιχείρησης υ, 9ου
ενεργεί ως νόµιµος εκ9ρόσω9ος ( υ9΄αριθ. …………………………. Α9όφαση
∆ηµάρχου ).
2.
………………………………………………….,
(ΑΦΜ:…………………
∆ΟΥ:……………….. , ∆/νση : …………………………….. ,Τηλ . Ε9ικοινωνίας
…………………. µε την ιδιότητα του 9ροµηθευτή
Συµφώνησαν και συνα9οδέχθηκαν τα 9αρακάτω :
Ο 9ρώτος των συµβαλλοµένων ,έχοντας υ9όψη :
1.Τις διατάξεις:
• Του Ν 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ9ηρεσιών»
(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)
• Του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α9οκεντρωµένης ∆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), ό9ως ισχύει.
• Του άρθρου 9 9αρ. 2 του Ν 4071/12 «Ρυθµίσεις για την το9ική ανά9τυξη
κ.λ.9.» (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 9αρ. 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 9αρ. 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…»,
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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 9.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 Α9όφαση του Υ9ουργού Οικονοµίας και
Ανά9τυξης 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) Α9όφασης του
Υ9ουργού Οικονοµίας & Ανά9τυξης “Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών 9ράξεων, των
λοι9ών διατάξεων 9ου αναφέρονται ρητά ή α9ορρέουν α9ό τα οριζόµενα
στα συµβατικά τεύχη της 9αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 9εριβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου 9ου διέ9ει την ανάθεση και εκτέλεση της 9αρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 9αρα9άνω.
2. Την αρίθµ. 102/2017 Μελέτη για την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες
της Κοινωφελούς Ε9ιχείρησης του ∆ήµου Αγρινίου συνολικού ενδεικτικού
9ροϋ9ολογισµού 46.391,04 Ευρώ συµ9εριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ .
3. Την 197/2017 α9όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αγρινίου , µε την
ο9οία εγκρίθηκε η διενέργεια της 9αρα9άνω 9ροµήθειας .
4. Την αρίθµ. 31/2017 α9όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε∆.Α σχετικά
µε τη δέσµευση 9ίστωσης σε βάρος του 9ροϋ9ολογισµού έτους 2017& 2018 της
Ε9ιχείρησης.
5. Την 24/2017 α9όφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
της Κοινωφελούς
Ε9ιχείρησης µε την ο9οία συγκροτήθηκαν οι Ε9ιτρο9ές 9αραλαβής.
6. Την αρίθµ. 11 /2017 α9όφαση του Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής , µε την ο9οία
συγκροτήθηκαν οι ε9ιτρο9ές διαγωνισµού για το έτος 2017 σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
7. Την αριθ. 145/2017 α9όφαση της Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής του ∆ήµου , σχετικά
µε την 9ροσφυγή στη διαδικασία της δια9ραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32
του Ν. 4412/2016 για την 9ροµήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες του
Κινηµατογράφου «Ελληνίς» την τρέχουσα θερινή 9ερίοδο.
9. Την υ9’ αριθ 48277/14-7-2017 Πρόσκληση υ9οβολής 9ροσφορών .
10. Την υ9΄αριθ. ………..α9όφαση της Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής σχετικά µε την
ανάθεση της 9ροµήθειας .
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:
την 9ροµήθεια των 9αρακάτω ειδών για τη λειτουργία του
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Κινηµατογράφου
Ελληνίς
9ροσφοράς του , ως εξής:

την τρέχουσα θερινή 9ερίοδο

, µε τις τιµές της

ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ( ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017)
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
1

2

3

4
5

6

ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ
ΠΟΠ ΚΟΡΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ
ΠΟΠ ΚΟΡΝ
3,5kgr
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ
∆ΙΧΤΥ 150gr.
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΤΩΝ 170gr.
ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ
40gr
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙ
Α ΤΥΠΟΥ
ΚΙΤ-ΚΑΤ 42
γρ

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚ
Ι ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
9 22kgr
ΚΡΟΥΑΣΑΝ
10 70-80gr
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥ
11 ΛΑ 85γρ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ
12 85gr
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ13 ΜΠΕΡ 225γρ
ΝΑΤΣΟΣ 500
14 γρ

Μ.Μ.

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α

κιλό

20

τεµάχιο

25

τεµάχιο

75

τεµάχιο

75

τεµάχιο

600

τεµάχιο

90

κιλό

4

τεµάχιο

900

τεµάχιο

180

τεµάχιο

75

τεµάχιο

180

τεµάχιο

75

τεµάχιο

70
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15 ΝΕΡΟ 0,5L
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠ
16 ΟΣ 100gr
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ
17 100gr
ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ
18 100gr
19 ΠΑΓΩΤ0
ΠΑΣΤΕΛΙΑ
20 71gr
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
21 90gr

22

23

24

25

26
27

ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
115gr
ΣΑΛΤΣΕΣ
ΓΙΑ ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45
ΤΕΜ ΤΩΝ 90
gr(τυρί 9ά9ρικα και
άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ
Υ 70 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
60 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ
ΜΑΡΣ 31ΓΡ
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ
40gr

28 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙ
29 Α 45gr

τεµάχιο

1.200

τεµάχιο

650

τεµάχιο

900

τεµάχιο

180

κιλό

6

τεµάχιο

45

τεµάχιο

750

τεµάχιο

130

τεµάχιο

4

τεµάχιο

240

τεµάχιο

200

τεµάχιο

70

τεµάχιο

190

τεµάχιο

75

τεµάχιο

250

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV :15900000-7
ΠΟΣ
ΟΤΙΜΗ
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
Μ.Μ.
ΤΗΤ
ΜΟΝ.
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Α

ΠΟΡΤΟΚΑΛ
1 Α∆Α 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ
SPRITΕ 330
3 ml

ΡΟ
ΠΟ
ΣΟ

τεµάχιο

900

τεµάχιο

750

τεµάχιο

200

τεµάχιο

950

τεµάχιο

200

τεµάχιο

800

τεµάχιο

980

τεµάχιο

80

τεµάχιο

80

τεµάχιο

7

τεµάχιο

1

τεµάχιο

2

13 ΒΟΤΚΑ 700ml
TEKIΛΑ 700
14 ml

τεµάχιο

3

τεµάχιο

3

15 ΚΡΑΣΙ 187ml

τεµάχιο

10

16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

4

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΤΥΠΟΥ
4 KOLA 330 ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
Ο ΤΥΠΟΥ
KOLA LIGHT
5 330 ml
ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΎ
ΧΟ ΠΟΤΟ 45% ΑΛΚΟΟΛ
6 - 275 ml
7 ΜΠΥΡΑ 0,33L
ΧΥΜΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ
8 Σ 250 ml
ΧΥΜΟΣ
ΒΥΣΣΙΝΟ
9 250ml
OYIΣΚΙ 700
10 ml
11 TZIN 700 ml
ΜΑΡΤΙΝΙ
12 1000ml

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8
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A/A ΕΙ∆ΟΣ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
1 75 γρ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
2 50 γρ
ΘΗΚΗ
3 ΝΑΤΣΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

TEMAXIO

2500

TEMAXIO

2500

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Σ

ΚΑ
ΘΑ
ΡΟ
ΠΟ
ΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

TEMAXIO
1200
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-3

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 9αρα9άνω ειδών αναφέρονται στην τεχνική
9ροσφορά του αναδόχου και είναι σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στην
αρίθµ.102/2017 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υ9ηρεσιών, 9ου εγκρίθηκε µε
την αριθ.145/2017 α9όφαση Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής, .
ΑΡΘΡΟ 1
∆ιάρκεια της σύµβασης-;αράταση-τρο;ο;οίηση
Η διάρκεια της σύµβασης της 9ροµήθειας ορίζεται για διάστηµα
ως τη λήξη
λειτουργίας του κυλικείου του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου και όχι αργότερα
α9ό τις 30/9/2017 .
Η σύµβαση µ9ορεί να τρο9ο9οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α9αιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 9ροϋ9οθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατό9ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 2
Παραλαβής ;ροµήθειας
Η 9αράδοση των 9ρος 9ροµήθεια ειδών θα γίνει, τµηµατικά, εντός 9έντε (5)
ηµερών α9ό την 9αραγγελία, σε α9οθηκευτικό χώρο του κυλικείου του ∆ηµοτικού
Κινηµατογράφου α9ό την αρµόδια Ε9ιτρο9ή 9αραλαβής . Η ΚΕ∆Α δεν
υ9οχρεούται στην εξάντληση είτε των 9οσοτήτων είτε της 9ίστωσης της σύµβασης .
Ε9ίσης σε 9ερί9τωση 9ου τρο9ο9οιηθούν οι 9οσότητες 9ου αναφέρονται στην
τεχνική 9εριγραφή, µετά α9ό ειδο9οίηση της Υ9ηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή
στην τιµή µονάδας (τιµή 9ροσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού και µε την
9ροϋ9όθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών 9ου τελικά θα 9αραγγελθούν δεν θα
υ9ερβεί το 9οσό της σύµβασης. Ο ανάδοχος υ9οχρεούται να αντικαταστήσει όσα
είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο 9αραλαβής ή χρησιµο9οίησης τους.
Κατά τα λοι9ά ισχύουν οι διατάξεις τα ου Ν. 4412/2016.
2.Ο συµβατικός χρόνος 9αράδοσης των υλικών µ9ορεί να 9αρατείνεται, 9ριν α9ό τη
λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου 9αράδοσης, υ9ό τις 9ροϋ9οθέσεις του άρθρου
206 του ν. 4412/2016. Στην 9ερί9τωση 9ου το αίτηµα υ9οβάλλεται α9ό τον ανάδοχο
και η 9αράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 9ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ9ρόθεσµη
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9αράδοση των συµβατικών ειδών ε9ιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
3. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος 9αράδοσης, χωρίς να υ9οβληθεί εγκαίρως αίτηµα
9αράτασης ή, εάν λήξει ο 9αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 9αραδοθεί
το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ9τωτος.
4. Ο ανάδοχος υ9οχρεούται να ειδο9οιεί την υ9ηρεσία 9ου εκτελεί την 9ροµήθεια,
την α9οθήκη υ9οδοχής των υλικών και την ε9ιτρο9ή 9αραλαβής, για την
ηµεροµηνία 9ου 9ροτίθεται να 9αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 9έντε (5) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα.
Μετά α9ό κάθε 9ροσκόµιση υλικού στην α9οθήκη υ9οδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υ9οχρεούται να υ9οβάλει στην υ9ηρεσία α9οδεικτικό, θεωρηµένο α9ό τον υ9εύθυνο
της α9οθήκης, στο ο9οίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 9ροσκόµισης, το υλικό, η
9οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της ο9οίας 9ροσκοµίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 3
Εγγυήσεις ;οιότητας
1. Στη σύµβαση 9ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα 9ροσφερόµενα
τρόφιµα είναι αρίστης 9οιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές
9ροδιαγραφές των ε9ισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, ότι έχουν τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά 9ου 9ροβλέ9ουν οι όροι αυτοί, ότι είναι α9αλλαγµένα α9ό ξένα
σώµατα, 9ροσµίξεις κ.λ.9. και ότι είναι κατάλληλα α9ό κάθε 9λευρά για
κατανάλωση.
2. Η Υ9ηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα ο9οία θα ασκήσει όταν δια9ιστώσει
ότι 9αραβιάζονται οι 9αρα9άνω διαβεβαιώσεις του 9ροµηθευτή. Ο 9ροµηθευτής
έχει την υ9οχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα α9ό αίτηση της Υ9ηρεσίας κάθε
9οσότητα τροφίµου 9ου 9ροµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου
δια9ιστωθεί 9αράβαση των 9αρα9άνω διαβεβαιώσεων. Α9αραίτητη 9ροϋ9όθεση
είναι 9ως το µέγιστο 9οσοστό τροφίµου 9ου 9ρέ9ει να αντικατασταθεί δεν θα
υ9ερβαίνει το 5% της αναληφθείσης 9ροµήθειας.
Οι δα9άνες ε9ιστροφής στον 9ροµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και
α9οστολής στην Υ9ηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα
βαρύνουν τον 9ροµηθευτή.
3. Εφόσον α9ό τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων 9ροκλήθηκαν αρνητικές
ε9ι9τώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο 9ροµηθευτής υ9οχρεούνται να
αναλάβει όλες τις δα9άνες α9οκατάστασης της βλάβης 9ου 9ροξένησε α9ό τα
ακατάλληλα τρόφιµα, ε9ιφυλασσόµενης της Υ9ηρεσίας να ασκήσει και άλλα
δικαιώµατα σε βάρος του 9ροµηθευτή. Ε9ι9λέον, κατά την κρίση του ∆. Σ. µ9ορεί να
κηρυχθεί έκ9τωτος µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες. Ε9ίσης, µε α9όφαση του ∆. Σ.
µ9ορεί να του ε9ιβληθεί 9ρόστιµο, το ο9οίο οφείλει να καταβάλει ως α9οζηµίωση
9ρος την Υ9ηρεσία για τη βλάβη 9ου 9ροκάλεσε. Αν ο 9ροµηθευτής δεν καταβάλει
το 9ρόστιµο κηρύσσεται έκ9τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες.
4. Αν ο 9ροµηθευτής καταστεί υ9ότρο9ος µε την 9ροµήθεια ακατάλληλων
τροφίµων, κηρύσσεται έκ9τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες.
ΑΡΘΡΟ 4
Εργαστηριακές εξετάσεις
Όλα τα είδη θα 9ρέ9ει να είναι αρίστης 9οιότητας.
Η 9οιότητα στα είδη θα είναι ακριβώς ό9ως αναφέρονται στις τεχνικές
9ροδιαγραφές αναλυτικά. Τα τυ9ο9οιηµένα είδη 9ρέ9ει να είναι ευρείας
κυκλοφορίας και να φέρουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον µετά 9άροδο εξαµήνου
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α9ό της ηµεροµηνίας της 9ροµήθειας εφόσον έχουν ετήσια διάρκεια ισχύος, το ήµισυ
δε της 9ροθεσµίας ισχύος σε όλα τα άλλα τυ9ο9οιηµένα είδη.
Ο ανάδοχος της 9ροµήθειας 9ρέ9ει ο9ωσδή9οτε να έχει υ9όψη του ότι τα 9ρος
9ροµήθεια είδη θα είναι α9αραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές 9ροδιαγραφές.
Όταν η αρµόδια ε9ιτρο9ή 9αραλαβής αµφιβάλλει για την 9οιότητα ή την κατηγορία
ή την 9ροέλευση των 9αραδιδόµενων τροφίµων α9ό τον 9ροµηθευτή και σε
9ερί9τωση 9ου αυτός αµφισβητεί την ορθότητα της α9όψεώς της, τότε η ε9ιτρο9ή
είναι υ9οχρεωµένη να 9άρει αντι9ροσω9ευτικό δείγµα και να το στείλει α9ευθείας
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 ‘’9ερί δειγµατοληψίας’’ άρθρα της αρ. 1100/87 Υ9ουργικής
Α9όφασης (κώδικας Τροφίµων και Ποτών) ΦΕΚ 788/87 (άρθρα 111-114) ή σε
9ερί9τωση χηµικού ή µικροβιολογικού ελέγχου ή τοξικολογικού ελέγχου τα
οριζόµενα στις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι
9εριλαµβάνουν το χηµικό, το µικροβιολογικό, τον 9αρασιτολογικό, τον
τοξικολογικό και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγµάτων και η α9οστολή τους στα
αρµόδια εργαστήρια διενεργούνται ό9οτε αυτό κριθεί σκό9ιµο ή σε κάθε 9ερί9τωση
αµφιβολίας για την 9οιότητα ή την 9ροέλευση των τροφίµων µε ευθύνη της
ε9ιτρο9ής 9αραλαβής.
Και στις δύο 9ερι9τώσεις διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου οι ε9ιτρο9ές
9αραλαβής στέλνουν α9ευθείας τα δείγµατα στα αρµόδια εργαστήρια ή καλούν τις
αρµόδιες υ9ηρεσίες οι ο9οίες ελέγχουν µακροσκο9ικά το είδος και 9ροβαίνουν στη
λήψη δείγµατος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.
1.
Όταν διενεργείται δειγµατοληψία κατά την 9αραλαβή του είδους είναι
α9αραίτητη η 9αρουσία του 9ροµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκ9ροσώ9ου αυτού, ο
ο9οίος θα υ9ογράψει το σχετικό 9ρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
2.
Σε 9ερί9τωση 9ου ο 9ροµηθευτής ή ο εκ9ρόσω9ός του δεν 9αρευρεθεί ή
αρνείται να υ9ογράψει το σχετικό 9ρωτόκολλο δειγµατοληψίας η ε9ιτρο9ή
σηµειώνει την α9ουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγµατοληψία.
Σηµειώνεται ότι εάν ζητηθεί 9αραδίδεται και στον 9ροµηθευτεί όµοιο δείγµα,
ε9ίσηµα σφραγισµένο, το ο9οίο θα καταχωρείται στο 9ρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
3.
Η Ε9ιτρο9ή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα να λαµβάνει και να α9οστέλλει
δείγµατα του είδους στις αρµόδιες υ9ηρεσίες για εξέταση και 9ραγµατογνωµοσύνη,
ό9οτε το κρίνει σκό9ιµο µε έξοδα του 9ροµηθευτή. Την α9οστολή του δείγµατος
δικαιούται να συνοδεύει και ο 9ροµηθευτής ή εκ9ρόσω9ός του, αν το ζητήσει
εγγράφως µε σηµείωση στο 9ρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Τα έξοδα δειγµατοληψίας
και 9ραγµατογνωµοσύνης θα βαρύνουν 9άντοτε και κάθε φορά τον 9ροµηθευτή.
4.Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τµηµατικής 9αράδοσης και όταν δια9ιστωθεί (µετά
την Έκθεση Εξέτασης των δειγµάτων α9ό τους αρµόδιους φορείς) α9ό την ε9ιτρο9ή
9αραλαβής ότι τα 9αραδιδόµενα είδη είναι σύµφωνα µε κάθε όρο της σύµβασης θα
συντάσσεται οριστικό τµηµατικό 9ρωτόκολλο 9αραλαβής των ειδών
Εάν κά9οιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν αντα9οκρίνεται στις 9ροδιαγραφές δεν
θα 9αραλαµβάνεται α9ό την ε9ιτρο9ή και δεν θα ε9ιστρέφεται στον 9ροµηθευτή
για αντικατάσταση, σε 9ερί9τωση δε 9ου ο 9ροµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει
το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η αξία του θα εκ9ί9τει α9ό την εγγυητική
ε9ιστολή.
1. Στη σύµβαση 9ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα 9ροσφερόµενα
τρόφιµα είναι αρίστης 9οιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές
9ροδιαγραφές των ε9ισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, ότι έχουν τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά 9ου 9ροβλέ9ουν οι όροι αυτοί, ότι είναι α9αλλαγµένα α9ό ξένα
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σώµατα, 9ροσµίξεις κ.λ.9. και ότι είναι κατάλληλα α9ό κάθε 9λευρά για
κατανάλωση.
2. Η Υ9ηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα ο9οία θα ασκήσει όταν δια9ιστώσει
ότι 9αραβιάζονται οι 9αρα9άνω διαβεβαιώσεις του 9ροµηθευτή. Ο 9ροµηθευτής
έχει την υ9οχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα α9ό αίτηση της Υ9ηρεσίας κάθε
9οσότητα τροφίµου 9ου 9ροµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου
δια9ιστωθεί 9αράβαση των 9αρα9άνω διαβεβαιώσεων. Α9αραίτητη 9ροϋ9όθεση
είναι 9ως το µέγιστο 9οσοστό τροφίµου 9ου 9ρέ9ει να αντικατασταθεί δεν θα
υ9ερβαίνει το 5% της αναληφθείσης 9ροµήθειας.
Οι δα9άνες ε9ιστροφής στον 9ροµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και
α9οστολής στην Υ9ηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα
βαρύνουν τον 9ροµηθευτή.
3. Εφόσον α9ό τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων 9ροκλήθηκαν αρνητικές
ε9ι9τώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο 9ροµηθευτής υ9οχρεούνται να
αναλάβει όλες τις δα9άνες α9οκατάστασης της βλάβης 9ου 9ροξένησε α9ό τα
ακατάλληλα τρόφιµα, ε9ιφυλασσόµενης της Υ9ηρεσίας να ασκήσει και άλλα
δικαιώµατα σε βάρος του 9ροµηθευτή. Ε9ι9λέον, κατά την κρίση του ∆. Σ. µ9ορεί να
κηρυχθεί έκ9τωτος µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες. Ε9ίσης, µε α9όφαση του ∆. Σ.
µ9ορεί να του ε9ιβληθεί 9ρόστιµο, το ο9οίο οφείλει να καταβάλει ως α9οζηµίωση
9ρος την Υ9ηρεσία για τη βλάβη 9ου 9ροκάλεσε. Αν ο 9ροµηθευτής δεν καταβάλει
το 9ρόστιµο κηρύσσεται έκ9τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες.
4. Αν ο 9ροµηθευτής καταστεί υ9ότρο9ος µε την 9ροµήθεια ακατάλληλων
τροφίµων, κηρύσσεται έκ9τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες.
Άρθρο 5
Εγγυητική καλής εκτέλεσης.
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο 9ροµηθευτής 9ροσκόµισε την υ9΄ αριθµ.
………………………………………………………………………
εγγυητική ε9ιστολή
του ………………………, 9οσού ……………………………………………Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 6
Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκ;τωτου – κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υ9οχρεωτικά έκ9τωτος α9ό τη σύµβαση και α9ό κάθε
δικαίωµα 9ου α9ορρέει α9ό αυτήν, µε α9όφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα α9ό
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 9αραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο
9αράτασης 9ου του δοθεί, σύµφωνα µε όσα 9ροβλέ9ονται στο άρθρο 206 του Ν.
4412/2016 .
∆εν κηρύσσεται έκ9τωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή 9αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα 9ου
εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα 9ου κηρύσσεται έκ9τωτος α9ό την σύµβαση, ε9ιβάλλονται,
µε α9όφαση του α9οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α9ό γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το ο9οίο υ9οχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 9ρος 9αροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι 9αρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατά9τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Ε9ι9λέον µ9ορεί να ε9ιβληθεί ο 9ροβλε9όµενος α9ό το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
α9οκλεισµός του αναδόχου α9ό τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων
συµβάσεων.
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2.Αν το υλικό φορτωθεί - 9αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της 9αράτασης 9ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, ε9ιβάλλεται 9ρόστιµο 5% ε9ί της συµβατικής αξίας της
9οσότητας 9ου 9αραδόθηκε εκ9ρόθεσµα.
Το 9αρα9άνω 9ρόστιµο υ9ολογίζεται ε9ί της συµβατικής αξίας των εκ9ρόθεσµα
9αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Σε 9ερί9τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το 9ρόστιµο και οι τόκοι ε9ιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 7
Τρό;ος ;ληρωµής – Κρατήσεις
Η 9ληρωµή του αναδόχου θα 9ραγµατο9οιηθεί µε την καταβολή του 100% της
συµβατικής αξίας µετά την οριστική 9αραλαβή των ειδών , συνολικής ή
τµηµατικής .
Η 9ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την 9ροσκόµιση των νοµίµων
9αραστατικών και δικαιολογητικών 9ου 9ροβλέ9ονται α9ό τις διατάξεις του άρθρου
200 9αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 9ου τυχόν ήθελε
ζητηθεί α9ό τις αρµόδιες υ9ηρεσίες του ∆ήµου 9ου διενεργούν τον έλεγχο και την
9ληρωµή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε9ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ9εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
9αράδοση του υλικού στον τό9ο και µε τον τρό9ο 9ου 9ροβλέ9εται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ενδεικτικά βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α)Κράτηση 0,06% η ο9οία υ9ολογίζεται ε9ί της αξίας κάθε 9ληρωµής 9ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ9ληρωµατικής σύµβασης Υ9έρ της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό9ως ισχύει). Η κράτηση ε9ιβαρύνεται µε
χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% , 9ου α9οδίδεται α9ό την αναθέτουσα
αρχή στο ∆ηµόσιο , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 9ερί χαρτοσήµου .
β) Κράτηση ύψους 0,02% υ9έρ του ∆ηµοσίου, η ο9οία υ9ολογίζεται ε9ί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ9ληρωµατικής σύµβασης. Το 9οσό αυτό
9αρακρατείται σε κάθε 9ληρωµή α9ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την 9αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% ε9ί του καθαρού 9οσού.
δ) Κάθε άλλη κράτηση , 9ροβλε9όµενη α9ό την κείµενη νοµοθεσία
Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο .
ΑΡΘΡΟ 8
Ε;ίλυση διαφορών
Για την ε9ίλυση των τυχόν διαφορών 9ου θα 9ροκύψουν µετά την υ9ογραφή της
9αρούσας σύµβασης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 4412/2016 και η ισχύουσα
νοµοθεσία.
Άρθρο 9
Λοι;ές ∆ιατάξεις
Τα αναφερόµενα στην αρίθµ. 9ρωτ.: 40700/13-6-2017 διακήρυξη και στην αρίθµ.
102/2017 Μελέτη α9οτελούν όρους της 9αρούσας σύµβασης .
Κατά τα λοι9ά ισχύουν οι διατάξεις του 4412/2016 .
Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και
υ9ογράφεται ως εξής :
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε. ∆Α.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

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 ο9οίες έχει δηµοσιευτεί 9ροκήρυξη
διαγωνισµού στην Ε9ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω9αϊκής Ένωσης, οι 9ληροφορίες
9ου α9αιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υ9ό την 9ροϋ9όθεση ότι έχει
χρησιµο9οιηθεί η ηλεκτρονική υ9ηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµ9λήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση 9ου δηµοσιεύεται στην Ε9ίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρω9αϊκής Ένωσης:
Αριθµός της 9ροκήρυξης : 48277/14-7-2017
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
URL της ΕΕ
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί 9ροκήρυξη διαγωνισµού στην Ε9ίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρω9αϊκής Ένωσης ή αν δεν υ9άρχει υ9οχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα 9ρέ9ει να συµ9ληρώσει 9ληροφορίες µε τις ο9οίες θα
είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτο9οίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης
(9.χ. 9αρα9οµ9ή σε δηµοσίευση σε εθνικό ε9ί9εδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Ε9ίσηµη ονοµασία:
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων
Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο .
Σύντοµη 9εριγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΝΑΚ-ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣ" ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο .
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Αριθµός αναφοράς αρχείου 9ου α9οδίδεται στον φάκελο α9ό την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υ9άρχει): 44150
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Ε9ωνυµία:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τό9ου) (εάν υ9άρχει):
Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι ε9ικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υ9άρχει:
Εάν δεν υ9άρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτο9οίησης,
εφόσον α9αιτείται και υ9άρχει
Ο οικονοµικός φορέας είναι 9ολύ µικρή, µικρή ή µεσαία ε9ιχείρηση;
❍Ναι
❍Όχι
Μόνο σε 9ερί9τωση 9ροµήθειας κατ᾽ α9οκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι
9ροστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική ε9ιχείρηση» ή 9ροβλέ9ει την εκτέλεση
συµβάσεων στο 9λαίσιο 9ρογραµµάτων 9ροστατευόµενης α9ασχόλησης;
❍Ναι
❍Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο 9οσοστό των εργαζοµένων µε ανα9ηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων; :
Εφόσον α9αιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις ο9οίες ανήκουν οι
ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε ανα9ηρία ή µειονεξία :
Κατά 9ερί9τωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε ε9ίσηµο κατάλογο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 9ιστο9οιητικό [9.χ. βάσει
εθνικού συστήµατος (9ρο)ε9ιλογής];
❍Ναι
❍Όχι
• Α9αντήστε στα υ9όλοι9α τµήµατα της 9αρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
ό9ου α9αιτείται, στην ενότητα Γ του 9αρόντος µέρους, συµ9ληρώστε το µέρος V,
κατά 9ερί9τωση, και σε κάθε 9ερί9τωση συµ9ληρώστε και υ9ογράψτε το µέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 9ιστο9οίησης, κατά 9ερί9τωση:
β) Εάν το 9ιστο9οιητικό εγγραφής ή η 9ιστο9οίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να
αναφέρετε:
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα ο9οία βασίζεται η εγγραφή ή η 9ιστο9οίηση
και, κατά 9ερί9τωση, την κατάταξη στον ε9ίσηµο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η 9ιστο9οίηση καλύ9τει όλα τα α9αιτούµενα κριτήρια ε9ιλογής;
❍Ναι
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❍Όχι
• Ε9ι9ροσθέτως, συµ9ληρώστε τις 9ληροφορίες 9ου λεί9ουν στο µέρος IV, ενότητες
Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 9ερί9τωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό α9αιτείται στη σχετική 9ροκήρυξη
ή στα έγγραφα της 9ροµήθειας
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 9ροσκοµίσει βεβαίωση 9ληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 9αράσχει 9ληροφορίες 9ου θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
α9ευθείας, µέσω 9ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο9οιοδή9οτε κράτος µέλος
διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης α9ό κοινού µε
άλλους;
❍Ναι
❍Όχι
• Μεριµνήστε για την υ9οβολή χωριστού εντύ9ου ΕΕΕΠ α9ό τους άλλους
εµ9λεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο (ε9ικεφαλής,
υ9εύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς 9ου συµµετέχουν α9ό κοινού στη
διαδικασία 9ροµήθειας:
γ) Κατά 9ερί9τωση, ε9ωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου:
Ανάλογα µε την 9ερί9τωση, ένδειξη για την/τις 9αρτίδα/ες για τις ο9οίες ο
οικονοµικός φορέας ε9ιθυµεί να υ9οβάλει 9ροσφορά:
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκ9ροσώ9ους του οικονοµικού φορέα
• Κατά 9ερί9τωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του 9ροσώ9ου ή των
9ροσώ9ων 9ου είναι εξουσιοδοτηµένα να εκ9ροσω9ούν τον οικονοµικό φορέα για
τους σκο9ούς της 9αρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
Όνοµα:
Ε9ώνυµο:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Τό9ος γέννησης:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υ9ό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λε9τοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκ9ροσώ9ηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκο9ό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
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Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 9ροκειµένου να
αντα9οκριθεί στα κριτήρια ε9ιλογής 9ου καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες 9ου καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
❍Ναι
❍Όχι
• Παρακαλείστε να υ9οβάλετε χωριστό έντυ9ο ΕΕΕΠ, µε τις 9ληροφορίες 9ου
α9αιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του 9αρόντος µέρους, καθώς και το
µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία α9ό τις σχετικές οντότητες, δεόντως συµ9ληρωµένα και
υ9ογεγραµµένα α9ό τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Σηµειώσετε ότι αυτό θα 9ρέ9ει ε9ίσης να 9εριλαµβάνει κάθε τεχνικό 9ροσω9ικό ή
τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην ε9ιχείρηση του οικονοµικού φορέα, ιδίως
τους υ9εύθυνους για τον έλεγχο της 9οιότητας και, όταν 9ρόκειται για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, το τεχνικό 9ροσω9ικό ή τις τεχνικές υ9ηρεσίες 9ου ο οικονοµικός
φορέας µ9ορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις ο9οίες
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 9αρακαλείστε να συµ9εριλάβετε τις 9ληροφορίες
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία α9ό τις σχετικές οντότητες.
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υ9εργολάβους στην ικανότητα των ο9οίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
• (Το τµήµα συµ9ληρώνεται µόνο αν οι 9ληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς α9ό την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονοµικός φορέας 9ροτίθεται να αναθέσει ο9οιοδή9οτε τµήµα της σύµβασης σε
τρίτους υ9ό µορφή υ9εργολαβίας;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν ναι και στο µέτρο 9ου είναι γνωστοί, 9αραθέστε κατάλογο των 9ροτεινόµενων
υ9εργολάβων:
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
9ληροφορίες ε9ι9λέον των 9ληροφοριών 9ου 9ροβλέ9ονται στο µέρος Ι, να
9αράσχετε τις 9ληροφορίες 9ου α9αιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του
9αρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υ9εργολάβο (ή κατηγορία
υ9εργολάβων).
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι α9οκλεισµού
Α: Λόγοι 9ου σχετίζονται µε 9οινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 9αράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
α9οκλεισµού
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
Υ9άρχει τελεσίδικη α9όφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
ο9οιουδή9οτε 9ροσώ9ου το ο9οίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
ε9ο9τικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική α9όφαση η
ο9οία έχει εκδοθεί 9ριν α9ό 9έντε έτη κατά το µέγιστο ή στην ο9οία έχει οριστεί
α9ευθείας 9ερίοδος α9οκλεισµού 9ου εξακολουθεί να ισχύει; Ό9ως ορίζεται στο
άρθρο 2 της α9όφασης-9λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την κατα9ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008,
σ. 42).
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α9όφασης:
Αιτιολογία:

50

17PROC001695564 2017-07-14
Ο ο9οίος έχει καταδικαστεί:
Εφόσον καθορίζεται α9ευθείας στην καταδικαστική α9όφαση, διάρκεια της 9εριόδου
α9οκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός:
Εκδότης:
∆ιαφθορά :
Υ9άρχει τελεσίδικη α9όφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
ο9οιουδή9οτε 9ροσώ9ου το ο9οίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
ε9ο9τικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική α9όφαση η ο9οία έχει εκδοθεί 9ριν α9ό
9έντε έτη κατά το µέγιστο ή στην ο9οία έχει οριστεί α9ευθείας 9ερίοδος α9οκλεισµού
9ου εξακολουθεί να ισχύει; Ό9ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης 9ερί της
κατα9ολέµησης της δωροδοκίας στην ο9οία ενέχονται υ9άλληλοι των Ευρω9αϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρω9αϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1 και στο άρθρο 2 9αράγραφος 1 της α9όφασης-9λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την κατα9ολέµηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος α9οκλεισµού
9εριλαµβάνει ε9ίσης τη διαφθορά ό9ως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας
αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονοµικού φορέα.
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α9όφασης:
Αιτιολογία:
Ο ο9οίος έχει καταδικαστεί :
Εφόσον καθορίζεται α9ευθείας στην καταδικαστική α9όφαση, διάρκεια της 9εριόδου
α9οκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε:Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης :
Α9άτη:
Υ9άρχει τελεσίδικη α9όφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
ο9οιουδή9οτε 9ροσώ9ου το ο9οίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
ε9ο9τικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου
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σε αυτό για α9άτη µε καταδικαστική α9όφαση η ο9οία έχει εκδοθεί 9ριν α9ό 9έντε
έτη κατά το µέγιστο ή στην ο9οία έχει οριστεί α9ευθείας 9ερίοδος α9οκλεισµού 9ου
εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη
9ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω9αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48).
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α9όφασης
Αιτιολογία:
Ο ο9οίος έχει καταδικαστεί:Εφόσον καθορίζεται α9ευθείας στην καταδικαστική α9όφαση, διάρκεια της 9εριόδου
α9οκλεισµού.

Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε:
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL:
Κωδικός :
Εκδότης :
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες
Υ9άρχει τελεσίδικη α9όφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
ο9οιουδή9οτε 9ροσώ9ου το ο9οίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
ε9ο9τικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες µε καταδικαστική α9όφαση η ο9οία έχει εκδοθεί 9ριν α9ό 9έντε έτη
κατά το µέγιστο ή στην ο9οία έχει οριστεί α9ευθείας 9ερίοδος α9οκλεισµού 9ου
εξακολουθεί να ισχύει; Ό9ως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της α9όφασης-9λαίσιο του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την κατα9ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος α9οκλεισµού 9εριλαµβάνει ε9ίσης την ηθική
αυτουργία ή την α9ό9ειρα εγκλήµατος, ό9ως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
α9όφασης-9λαίσιο.
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α9όφασης:
Αιτιολογία:Ο ο9οίος έχει καταδικαστεί:
Εφόσον καθορίζεται α9ευθείας στην καταδικαστική α9όφαση, διάρκεια
της 9εριόδου α9οκλεισµού:
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
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Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός:
Εκδότης :
Νοµιµο9οίηση εσόδων α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας .
Υ9άρχει τελεσίδικη α9όφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
ο9οιουδή9οτε 9ροσώ9ου το ο9οίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
ε9ο9τικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για νοµιµο9οίηση εσόδων α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας µε καταδικαστική α9όφαση η ο9οία έχει εκδοθεί 9ριν α9ό 9έντε
έτη κατά το µέγιστο ή στην ο9οία έχει οριστεί α9ευθείας 9ερίοδος α9οκλεισµού 9ου
εξακολουθεί να ισχύει; Ό9ως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την 9ρόληψη της χρησιµο9οίησης του χρηµατο9ιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµο9οίηση εσόδων α9ό 9αράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ.15).
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α9όφασης:
Αιτιολογία :
Ο ο9οίος έχει καταδικαστεί :
Εφόσον καθορίζεται α9ευθείας στην καταδικαστική α9όφαση, διάρκεια της 9εριόδου
α9οκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης :
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµ9ορίας ανθρώ9ων
Υ9άρχει τελεσίδικη α9όφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
ο9οιουδή9οτε 9ροσώ9ου το ο9οίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
ε9ο9τικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για 9αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ9ορίας ανθρώ9ων µε
καταδικαστική α9όφαση η ο9οία έχει εκδοθεί 9ριν α9ό 9έντε έτη κατά το µέγιστο ή
στην ο9οία έχει οριστεί α9ευθείας 9ερίοδος α9οκλεισµού 9ου εξακολουθεί να ισχύει;
Ό9ως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 5ης Α9ριλίου 2011, για την 9ρόληψη και την
κατα9ολέµηση της εµ9ορίας ανθρώ9ων και για την 9ροστασία των θυµάτων της,
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καθώς και για την αντικατάσταση της α9όφασης-9λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α9όφασης :
Αιτιολογία:
Ο ο9οίος έχει καταδικαστεί :
Εφόσον καθορίζεται α9ευθείας στην καταδικαστική α9όφαση, διάρκεια της 9εριόδου
α9οκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός:
Εκδότης:
Β: Λόγοι 9ου σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης .
Στο άρθρο 57 9αράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
α9οκλεισµού.
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υ9οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην ο9οία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο α9ό τη χώρα
εγκατάστασης;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος :
Ενεχόµενο 9οσό:
Η 9αράβαση υ9οχρεώσεων έχει α9οδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός α9ό δικαστική ή
διοικητική α9όφαση;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν η 9αράβαση υ9οχρεώσεων έχει α9οδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική α9όφαση,
η εν λόγω α9όφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
❍Ναι
❍Όχι
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της α9όφασης:
Σε 9ερί9τωση καταδικαστικής α9όφασης, εφόσον ορίζεται α9ευθείας σε αυτήν, η
διάρκεια της 9εριόδου α9οκλεισµού:
Περιγράψτε 9οιά µέσα χρησιµο9οιήθηκαν:
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκ9ληρώσει τις υ9οχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 9ου οφείλει,
συµ9εριλαµβανοµένων, κατά 9ερί9τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
9ροστίµων, είτε υ9αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους;
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❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL:
Κωδικός:
Εκδότης:
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υ9οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην ο9οία είναι εγκατεστηµένος
όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι
άλλο α9ό τη χώρα εγκατάστασης;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος :
Ενεχόµενο 9οσό :
Η 9αράβαση υ9οχρεώσεων έχει α9οδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός α9ό δικαστική ή
διοικητική α9όφαση;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν η 9αράβαση υ9οχρεώσεων έχει α9οδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική α9όφαση,
η εν λόγω α9όφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
❍Ναι
❍Όχι
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της α9όφασης. :
Σε 9ερί9τωση καταδικαστικής α9όφασης, εφόσον ορίζεται α9ευθείας σε αυτήν, η
διάρκεια της 9εριόδου α9οκλεισµού: Περιγράψτε 9οιά µέσα χρησιµο9οιήθηκαν :Ο οικονοµικός φορέας έχει εκ9ληρώσει τις υ9οχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 9ου οφείλει,
συµ9εριλαµβανοµένων, κατά 9ερί9τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
9ροστίµων, είτε υ9αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους;
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης:
Γ: Λόγοι 9ου σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
ε9αγγελµατικό 9αρά9τωµα
Στο άρθρο 57 9αράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
α9οκλεισµού
Παραβίαση των υ9οχρεώσεων στον τοµέα του 9εριβαλλοντικού δικαίου
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Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 9αραβιάσει τις υ9οχρεώσεις του στον
τοµέα του 9εριβαλλοντικού δικαίου; Ό9ως αναφέρονται για τους σκο9ούς της
9αρούσας 9ροµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 9ροκήρυξη ή στα έγγραφα της
9ροµήθειας ή στο άρθρο 18 9αράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε:Παραβίαση των υ9οχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου Ο οικονοµικός
φορέας έχει, εν γνώσει του, 9αραβιάσει τις υ9οχρεώσεις του στον τοµέα του
κοινωνικού δικαίου; Ό9ως αναφέρονται για τους σκο9ούς της 9αρούσας 9ροµήθειας
στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 9ροκήρυξη ή στα έγγραφα της 9ροµήθειας ή στο
άρθρο 18 9αράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :Παραβίαση των υ9οχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου.
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 9αραβιάσει τις υ9οχρεώσεις του στον
τοµέα του εργατικού δικαίου; Ό9ως αναφέρονται για τους σκο9ούς της 9αρούσας
9ροµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 9ροκήρυξη ή στα έγγραφα της
9ροµήθειας ή στο άρθρο 18 9αράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας 9τώχευση;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους ο9οίους, ωστόσο, µ9ορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι 9ληροφορίες αυτές δεν είναι α9αραίτητο να 9αρασχεθούν εάν ο
α9οκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 9αρούσα 9ερί9τωση έχει καταστεί
υ9οχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
9αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση.
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Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :Κωδικός :Εκδότης :Αφερεγγυότητα
Α9οτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 9αύσης
δραστηριοτήτων;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους ο9οίους, ωστόσο, µ9ορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι 9ληροφορίες αυτές δεν είναι α9αραίτητο να 9αρασχεθούν εάν ο
α9οκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 9αρούσα 9ερί9τωση έχει καταστεί
υ9οχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
9αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση.
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :Κωδικός :Εκδότης:∆ιακανονισµός µε τους 9ιστωτές
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε 9ιστωτές;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε : ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους ο9οίους, ωστόσο, µ9ορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι 9ληροφορίες αυτές δεν είναι α9αραίτητο να 9αρασχεθούν εάν ο
α9οκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 9αρούσα 9ερί9τωση έχει καταστεί
υ9οχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
9αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση: Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL:Κωδικός:Εκδότης Κατάσταση ανάλογη της 9τώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας
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Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε ο9οιαδή9οτε ανάλογη της 9τώχευσης
κατάσταση, 9ροκύ9τουσα α9ό 9αρόµοια διαδικασία 9ροβλε9όµενη σε εθνικές
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :…
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους ο9οίους, ωστόσο, µ9ορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι 9ληροφορίες αυτές δεν είναι α9αραίτητο να 9αρασχεθούν εάν ο
α9οκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 9αρούσα 9ερί9τωση έχει καταστεί
υ9οχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
9αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση. :….
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός:Εκδότης:Περιουσιακά στοιχεία υ9ό αναγκαστική διαχείριση α9ό εκκαθαριστή
Είναι τα 9εριουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υ9ό αναγκαστική διαχείριση
α9ό εκκαθαριστή ή α9ό δικαστήριο;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους ο9οίους, ωστόσο, µ9ορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι 9ληροφορίες αυτές δεν είναι α9αραίτητο να 9αρασχεθούν εάν ο
α9οκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 9αρούσα 9ερί9τωση έχει καταστεί
υ9οχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
9αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση. :……
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης:Αναστολή ε9ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι ε9ιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :…
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους ο9οίους, ωστόσο, µ9ορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι 9ληροφορίες αυτές δεν είναι α9αραίτητο να 9αρασχεθούν εάν ο
α9οκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 9αρούσα 9ερί9τωση έχει καταστεί
υ9οχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
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9αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση: …..
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό 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
σκο9ό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε:….
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :…
Ένοχος σοβαρού ε9αγγελµατικού 9αρα9τώµατος
Έχει δια9ράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό ε9αγγελµατικό 9αρά9τωµα; Κατά
9ερί9τωση, βλέ9ε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 9ροκήρυξη ή στα
έγγραφα της 9ροµήθειας.
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :…
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε:….
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, ό9ως
ορίζεται α9ό την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική 9ροκήρυξη ή στα έγγραφα της
9ροµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :…..
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της 9αρούσας διαδικασίας
σύναψης σύµβασης
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν ε9ιχείρηση, 9αράσχει συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρό9ο
εµ9λακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
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Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :……
Πρόωρη λήξη, α9οζηµιώσεις ή άλλες 9αρόµοιες κυρώσεις
Έχουν ε9ιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο 9λαίσιο 9ροηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, 9ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή 9ροηγούµενης σύµβασης
9αραχώρησης, 9ρόωρη καταγγελία της σύµβασης, α9οζηµιώσεις ή άλλες 9αρόµοιες
κυρώσεις;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε : ……
Έχετε λάβει µέτρα για να α9οδείξετε την αξιο9ιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε:…..
Ψευδείς δηλώσεις, α9όκρυψη 9ληροφοριών, ανικανότητα 9αροχής των
α9αιτούµενων εγγράφων και 9ληροφοριών εµ9ιστευτικού χαρακτήρα της 9αρούσας
διαδικασίας
Ο οικονοµικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 9αροχή των
9ληροφοριών 9ου α9αιτούνται για την εξακρίβωση της α9ουσίας των λόγων
α9οκλεισµού ή την ικανο9οίηση των κριτηρίων ε9ιλογής,
β) έχει α9οκρύψει τις 9ληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να 9ροσκοµίσει τα α9αιτούµενα α9ό την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει ε9ιχειρήσει να ε9ηρεάσει µε αθέµιτο τρό9ο τη διαδικασία λήψης α9οφάσεων
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να α9οκτήσει εµ9ιστευτικές
9ληροφορίες 9ου ενδέχεται να του α9οφέρουν αθέµιτο 9λεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης ή να 9αράσχει εξ αµελείας 9αρα9λανητικές 9ληροφορίες
9ου ενδέχεται να ε9ηρεάσουν ουσιωδώς τις α9οφάσεις 9ου αφορούν τον
α9οκλεισµό, την ε9ιλογή ή την ανάθεση;
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Μέρος IV: Κριτήρια ε9ιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια ε9ιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια ε9ιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι ικανο9οιεί
όλα τα α9αιτούµενα κριτήρια ε9ιλογής
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Λήξη
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των 9ληρούντων τα κριτήρια ε9ιλογής
υ9οψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες,
ώστε να 9εριορίζεται ο αριθµός των υ9οψηφίων µε τον ακόλουθο τρό9ο:
Σε 9ερί9τωση 9ου α9αιτούνται ορισµένα 9ιστο9οιητικά ή άλλες µορφές
α9οδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονοµικός φορέας έχει
τα α9αιτούµενα έγγραφα:
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Εάν ορισµένα α9ό τα εν λόγω 9ιστο9οιητικά ή λοι9ές µορφές α9οδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η α9άντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα 9εριγράψετε :….
Είναι οι 9ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές α9ό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης:
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υ9ογεγραµµένος, δηλώνω ε9ισήµως ότι τα στοιχεία 9ου έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω 9λήρη
ε9ίγνωση των συνε9ειών σε 9ερί9τωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υ9ογεγραµµένος, δηλώνω ε9ισήµως ότι είµαι σε θέση, κατό9ιν αιτήµατος
και χωρίς καθυστέρηση, να 9ροσκοµίσω τα 9ιστο9οιητικά και τις λοι9ές µορφές
α9οδεικτικών εγγράφων 9ου αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά α9ευθείας µε 9ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο9οιοδή9οτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υ9ό την 9ροϋ9όθεση ότι ο οικονοµικός
φορέας έχει 9αράσχει τις α9αραίτητες 9ληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέα έκδοσης, ε9ακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 9ου 9αρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 9ράξει] ή β)
Α9ό τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του
άρθρου 59 9αράγραφος 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 υ9ογεγραµµένος δίδω ε9ισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [9ροσδιορισµός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, ό9ως καθορίζεται στο µέρος Ι,
ενότητα Α], 9ροκειµένου να α9οκτήσει 9ρόσβαση σε δικαιολογητικά των
9ληροφοριών τις ο9οίες έχω υ9οβάλλει στ... [να 9ροσδιοριστεί το αντίστοιχο
µέρος/ενότητα/σηµείο] του 9αρόντος Ευρω9αϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας
για τους σκο9ούς τ... [9ροσδιορισµός της διαδικασίας 9ροµήθειας: (συνο9τική
9εριγραφή, 9αρα9οµ9ή στη δηµοσίευση στην Ε9ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω9αϊκής
Ένωσης, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τό9ος και, ό9ου ζητείται ή α9αιτείται, υ9ογραφή(-ές):
Ηµεροµηνία
Τό9ος
Υ9ογραφή
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5.2. Ο∆ΗΓΙΕΣ
Ενιαίο Ευρω;αϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (ΕΕΕΣ)
A. Εισαγωγή
1. Ποιο είναι το θεσµικό ;λαίσιο ;ου διέ;ει το ΕΕΕΣ;
Ο «Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου
2016 για την καθιέρωση του τυ9ο9οιηµένου εντύ9ου για το Ευρω9αϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Προµήθειας», ο ο;οίος ;ροσδιορίζει αναλυτικά το τυ;ο;οιηµένο έντυ;ο
;ου θα χρησιµο;οιείται για τους σκο;ούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.
Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 µε τον ο9οίο 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 9λαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για µια υ9εύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής
κατάστασης και των ικανοτήτων των ε9ιχειρήσεων, η ο9οία χρησιµο9οιείται ως
9ροκαταρκτικό α9οδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
9ου υ9ερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υ9εύθυνη δήλωση ε9ιτρέ9ει στις
συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να α9οδείξουν ότι: δεν
βρίσκονται σε µία α9ό τις καταστάσεις για τις ο9οίες 9ρέ9ει ή είναι δυνατόν να
α9οκλειστούν α9ό τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης·
9ληρούν τα συναφή κριτήρια α9οκλεισµού και ε9ιλογής.
Μόνον ο 9ροσωρινός ανάδοχος θα 9ρέ9ει να υ9οβάλει τα 9ιστο9οιητικά 9ου
ζητούνται α9ό την αναθέτουσα αρχή ως α9οδεικτικά στοιχεία. Α9ό τους υ9όλοι9ους
συµµετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε 9ερι9τώσεις
αµφιβολιών. Σε 9ερί9τωση 9ου ο 9ροσωρινός ανάδοχος 9αρέχει τους συνδέσµους
για
τα 9ρωτότυ9α α9οδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή
µ9ορεί να έχει άµεση 9ρόσβαση α9ό εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την 9αρ. 6 του
άρθρου 79
του Ν.4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς δεν υ9οχρεούνται να υ9οβάλουν
δικαιολογητικά ή
άλλα α9οδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαµβάνει τα 9ιστο9οιητικά ή τις συναφείς 9ληροφορίες α9ευθείας µέσω 9ρόσβασης
σε εθνική βάση
δεδοµένων σε ο9οιοδή9οτε κράτος-µέλος της Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν 9εριλαµβάνει τεχνικές 9ροδιαγραφές. Καλύ9τει µόνο τους όρους
συµµετοχής (9ροε9ιλογή) α9ό 9λευράς κριτηρίων α9οκλεισµού και ε9ιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υ9εύθυνης δήλωσης, 9ου 9αρέχεται
στο διαδίκτυο α9ό την Ευρω9αϊκή Ε9ιτρο9ή στο URL:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
3. Ποιες λειτουργίες 9αρέχει η υ9ηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρω9αϊκής Ε9ιτρο9ής;
2Η υ9ηρεσία eΕΕΕΣ ε9ιτρέ9ει:
στις αναθέτουσες αρχές, να συµ9ληρώνουν και να χρησιµο9οιούν ένα υ9όδειγµα
ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα κριτήρια α9οκλεισµού και ε9ιλογής·
στην συµµετέχουσα ε9ιχείρηση να συµ9ληρώνει, να ε9αναχρησιµο9οιεί, να
τηλεφορτώνει και να εκτυ9ώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία.
Η Ευρω9αϊκή Ε9ιτρο9ή, 9ρος διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων
φορέων καθώς και των οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές

62

17PROC001695564 2017-07-14
Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο
Ευρω9αϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών
του
ΕΕΕΣ, χρήσης της υ9ηρεσίας eΕΕΕΣ 9ου 9ροσφέρει η ΕΕ καθώς και θέµατα τεχνικά
και εφαρµογής του eEEEΣ.
Β. Συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της υ;ηρεσίας eΕΕΕΣ.
1.- Ποιά είναι η διαδικασία δηµιουργίας και υ9οβολής του ΕΕΕΣ α9ό τις
αναθέτουσες
αρχές για χρήση σε διαγωνισµούς 9ου διενεργούν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
Ειδικότερα για τους διαγωνισµούς µε αξία άνω των ορίων για την εφαρµογή των
διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι ο;οίοι και διεξάγονται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, 9ροτείνεται οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία
δηµιουργίας και υ9οβολής :
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν µε χρήση της υ;ηρεσίας
eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής 9λατφόρµας 9ου διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το ;ρότυ;ο
eΕΕΕΣ 9ου ε9ιθυµούν για τον εκάστοτε διαγωνισµό τους, και ;αράγουν το σχετικό
9ρότυ9ο eΕΕΕΣ σε µορφή αρχείων τύ9ου XML και PDF, τα ο9οία και α9οθηκεύουν,
αρχικά, το9ικά στον ηλεκτρονικό υ9ολογιστή τους. Σηµειώνονται τα εξής:
Το αρχείο XML 9αράγεται άµεσα α9ό την υ9ηρεσία eΕΕΕΣ ε9ιλέγοντας το
κουµ9ί «Εξαγωγή».
Το αρχείο PDF 9αράγεται έµµεσα α9ό την υ9ηρεσία eEEEΣ ε9ιλέγοντας το
κουµ9ί «Εκτύ9ωση». Η εκτύ9ωση θα 9ρέ9ει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό
εκτυ9ωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον
ηλεκτρονικό υ9ολογιστή του χρήστη, το ο9οίο α9οθηκεύει το 9εριεχόµενο της
εκτύ9ωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυ9ωτή.
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µ9ορεί να 9ραγµατο9οιηθεί εγγενώς α9ό
φυλλοµετρητή διαδικτύου, ό9ως 9.χ. Google Chrome, ή α9ό εξειδικευµένο
λογισµικό, ό9ως 9.χ. CutePDF.
ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του
διαγωνισµού της δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα 9αραχθέντα αρχεία ως εξής:3
το 9εριεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης
και κοινο9οιείται έτσι µέσω αυτής στους οικονοµικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF,
ψηφιακά υ;ογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως ανα;όσ;αστο µέρος της
διακήρυξης και
το αρχείο XML αναρτάται ε9ικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών
φορέων 9ροκειµένου να συντάξουν µέσω της υ9ηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική
α9άντηση τους.
2.- Πώς υ9οβάλλεται το ΕΕΕΣ α9ό τους οικονοµικούς φορείς στο 9λαίσιο
διαγωνισµών 9ου διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υ;οβάλουν µε την ;ροσφορά τους
συµ;ληρωµένο το ;ρότυ;ο ΕΕΕΣ ό;ως αυτό έχει οριστεί α;ό τις αναθέτουσες
αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο
ξεχωριστό αρχείο PDF 9ου α9οτελεί ανα9όσ9αστο µέρος της) σε µορφή pdf (Α;οφ.
Π1/2390/13) ψηφιακά υ;ογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του
ν.4412/16 και την διακήρυξη.
2.1 Για την σύνταξη ή/και συµ;λήρωση του α;αιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί
φορείς ;ροτείνεται να χρησιµο;οιήσουν το αναρτηµένο α;ό τις αναθέτουσες
αρχές ε;ικουρικό αρχείο XML, ;ροκειµένου να εκµεταλλευτούν την υ;ηρεσία
eΕΕΕΣ της ΕΕ και να ;αράξουν την α;άντηση τους σε µορφή αρχείου PDF, το
ο9οίο και α9οθηκεύουν, αρχικά, το9ικά στον ηλεκτρονικό υ9ολογιστή τους.
Σηµειώνεται το εξής:
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Το αρχείο PDF 9αράγεται έµµεσα α9ό την υ9ηρεσία eEEEΣ ε9ιλέγοντας το
κουµ9ί «Εκτύ9ωση». Η εκτύ9ωση θα 9ρέ9ει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό
εκτυ9ωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον
ηλεκτρονικό υ9ολογιστή του χρήστη, το ο9οίο α9οθηκεύει το 9εριεχόµενο της
εκτύ9ωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυ9ωτή.
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µ9ορεί να 9ραγµατο9οιηθεί εγγενώς α9ό
φυλλοµετρητή διαδικτύου, ό9ως 9.χ. Google Chrome, ή α9ό εξειδικευµένο
λογισµικό, ό9ως 9.χ. CutePDF.
2.2 Σε κάθε 9ερί9τωση και ανεξαρτήτως της ύ9αρξης ε9ικουρικού αρχείου xml στον
χώρο του δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς µ9ορούν να 9ροσφεύγουν α9’ ευθείας στην
ηλεκτρονική
υ9ηρεσία
της
Ευρω9αϊκής
Ε9ιτρο9ής
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το EΕΕΣ, να
συµ9ληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα 9ου αφορούν τον εκάστοτε
διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµ9ληρώνουν τις σχετικές
α9αντήσεις και να το εκτυ9ώνουν σε µορφή pdf 9ροκειµένου να το υ9ογράψουν
ψηφιακά και να το υ9οβάλλουν στο σχετικό δ/σµό.
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