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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Εωνυµία

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ταχυδροµική διεύθυνση

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10

Πόλη

ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχυδροµικός Κωδικός

30131

Χώρα

ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός ΝUTS

EL631

Τηλέφωνο

2641360274

Φαξ

2641052543

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

dagrpromithion@agrinio.gr

Αρµόδιος για ληροφορίες

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

WWW.cityofagrinio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Αγρινίου και ανήκει στους φορείς της Γενικής
υοτοµέας ΟΤΑ.

Κυβέρνησης -

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δηµόσιες υηρεσίες .
Στοιχεία Ε&ικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, λήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
ρόσβαση µέσω της διαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)

Οι ροσφορές ρέει να υοβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)

Περαιτέρω
ληροφορίες
www.promitheus.gov.gr.

είναι

1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

διαθέσιµες

αό

την

ροαναφερθείσα

διεύθυνση:

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή κάτω των ορίων διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Ο ροϋολογισµός της ροµήθειας ανέρχεται στο οσό 144.024,00Ευρώ λέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%,
ήτοι 178.589,76 Ευρώ.
Η δαάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.002 του ροϋολογισµού έτους 2017 και αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων
2018.
Η δαάνη θα καλυφθεί αό ειδική χρηµατοδότηση του ΥΠ.ΕΣ.
1.3

Συνο&τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ροµήθεια σε ηµερήσια βάση µεσηµβρινού γεύµατος, σε ατοµικές µερίδες
και ατοµική συσκευασία , (CPV: 15894210-6 ) για τη σίτιση ερίου τριακοσίων τριάντα (342) µαθητών
του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018, ως εξής :
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ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΔΩΝ

ΕΙΔΟΣ ( ΜΕΡΙΔΑ)

Α/Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΠΟΣΟ (€)

Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή με κουβέρ σύμφωνα με
το συνημμένο μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης
1

39.000

3,50

136.500,00

3.420

2,20

7.524,00

Πρόχειρο φαγητό (σάντουιτς με χυμό) σύμφωνα με το
συνημμένο πρόγραμμα σίτισης
2

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

144.024,00

Φ.Π.Α. 24%

34.565,76

ΣΥΝΟΛΟ

178.589,76

Αναλυτικά το ρόγραµµα σίτισης και οι τεχνικές του ροδιαγραφές εριλαµβάνεται στην αρίθµ.141/2017
Μελέτη ου συνέταξε η ∆/νση Παιδείας -Πολιτισµού & Αθλητισµού ου αοτελεί αναόσαστο µέρος
της αρούσας διακήρυξης ( Παράρτηµα 1) .
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές ροσφορές για το σύνολο των αραάνω γευµάτων.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το διάστηµα του σχολικού έτους 2017-2018.
Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα αό συµφωνία των
συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και την υογραφή της νέας σύµβασης, για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, αό την έναρξη του νέου σχολικού έτους 20182019 στο µέτρο ου δεν θα υάρξει, κατά το χρόνο της αράτασης, υέρβαση των οσοτήτων ου
καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και εραιτέρω οικονοµική ειβάρυνση του ∆ήµου .
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της λέον συµφέρουσας αό οικονοµική άοψη ροσφοράς, βάσει
της τιµής για το σύνολο των ειδών .
1.4

Θεσµικό &λαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέεται αό την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές ράξεις, όως ισχύουν και ιδίως:
1. Τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών (ροσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή ανατυξιακών αρεµβάσεων
για την ρογραµµατική ερίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροοοίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή ανατυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εοτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Αλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώων και
Υηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροοοίηση ∆ιατάξεων του .δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιές ρυθµίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταολέµηση των καθυστερήσεων ληρωµών στις εµορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών
τους µε κλήρωση»,
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του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ&οχρεωτική ανάρτηση νόµων και &ράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 5 της αόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το&ικό Τύ&ο και
άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων
7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
του .δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο&οίηση διατάξεων για την &ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του .δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υοχρεώσεων αό τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Α&όφασης του Υ&. Οικονοµίας & Ανά&τυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υ&ουργείου Οικονοµίας και Ανά&τυξης
της µε αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Α&όφασης του Υ&. Οικονοµίας & Ανά&τυξης
«Τεχνικές λε&τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ράξεων, των λοιών διατάξεων ου
αναφέρονται ρητά ή αορρέουν αό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της αρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, εριβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου ου διέει την ανάθεση και εκτέλεση της αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
αραάνω.
2. Την αρίθµ. 141/2017 Μελέτη ου συνέαξε η ∆/νση Παιδείας -Πολιτισµού & Αθλητισµού για την
σίτιση του Μουσικού σχολείου Αγρινίου για το σχολικόέτος 2017 -2018.
3. Την 1251/2017 αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αγρινίου , µε την οοία εγκρίθηκε η
διενέργεια της αραάνω ροµήθειας.
4. Την αρίθµ. 184 /2017 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής σχετικά µε τη δέσµευση ίστωσης σε
βάρος του ροϋολογισµού έτους 2017 και 2018 του ∆ήµου Αγρινίου για την αραάνω ροµήθεια και
την αρίθµ. Β655/2017 Αόφαση Ανάληψης Υοχρέωσης .
5 Την 30/2017 αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οοία συγκροτήθηκαν
αραλαβής για το ∆ήµο Αγρινίου.

οι Ειτροές

6 Την αρίθµ. 11 /2017 αόφαση του Οικονοµικής Ειτροής , µε την οοία συγκροτήθηκαν οι ειτροές
διαγωνισµού για το έτος 2017 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
7.Την µε 159/2017 αόφαση ∆ηµάρχου µε την οοία µεταβιβάζει αρµοδιότητες στους Αντιδηµάρχους.
8. Την υ’ αριθ. 184 /2017 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής του ∆ήµου , µε την οοία εγκρίθηκε η
υ’ αριθ. 141/2017 Μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της αρούσης ∆ιακήρυξης.
1.5

Προθεσµία &αραλαβής &ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία αραλαβής των ροσφορών είναι η 4 /9/ 2017 και ώρα 17:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος,
Ως ηµεροµηνία έναρξης υοβολής των ροσφορών ορίζεται η 14/8/2017 , ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00 µµ.
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1.6

∆ηµοσιότητα

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό ε&ί&εδο
Το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή ύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 45054
Προκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύο σε δύο οικονοµικές
εφηµερίδες και σε δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακές και τοικές εφηµερίδες , σύµφωνα
µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η ροκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) όως ροβλέεται στην ερίτωση 16 της αραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ .
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) :
www.cityofagrinio.gr στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► 2017 , στις
11/8/2017
Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύο βαρύνει τον ανάδοχο .
1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον ειλεγούν, τις
υοχρεώσεις τους ου αορρέουν αό τις διατάξεις της εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, ου έχουν θεσιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οοίες ααριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υοχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται αό τα όργανα ου ειβλέουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υηρεσίες ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, αράνοµα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον ειλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµιστευτικότητα των ληροφοριών ου έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της αρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•
•
•

η αρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της ου αοτελούν αναόσαστο µέρος αυτής.

•

το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της

το Τυοοιηµένο Έντυο Υεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]
οι συµληρωµατικές ληροφορίες ου τυχόν αρέχονται στο λαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
µε τις ροδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Ε&ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι εικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υοβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της λατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής ύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή ύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 45054
Προκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Η ροκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) όως ροβλέεται στην ερίτωση 16 της αραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) .
Παρέχεται ελεύθερη, λήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική ρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύµβασης
αό την αοστολή για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρωαϊκής Ένωσης αό την ιστοσελίδα του
∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ►
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► 2017
Ειλέον τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται ,άνευ αντιτίµου , αό το Τµήµα τα Προµηθειών της ∆/
νσης Οικονοµικών Υηρεσιών ( Παλαµά και Μαβίλη - Αγρίνιο -3ος όροφος ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αραλάβουν τα αραάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα . Η αναθέτουσα αρχή αοστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή
ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας , χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόµενο.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα αροχής διευκρινίσεων υοβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ηµέρες ριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής ροσφορών και ααντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόο του
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα αροχής
συµληρωµατικών ληροφοριών – διευκρινίσεων υοβάλλονται αό εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή αό εκείνους ου διαθέτουν σχετικά διαιστευτήρια ου τους έχουν χορηγηθεί
(όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) και ααραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υογεγραµµένο. Αιτήµατα αροχής διευκρινήσεων ου υοβάλλονται είτε µε
άλλο τρόο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή µορεί να αρατείνει την ροθεσµία αραλαβής των ροσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων ληροφοριών για
την κατάρτιση των ροσφορών στις ακόλουθες εριτώσεις:
α) όταν, για οοιονδήοτε λόγο, ρόσθετες ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν αό τον οικονοµικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν αρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες ριν αό την ροθεσµία ου ορίζεται για την
αραλαβή των ροσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σουδαιότητα των ληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι ρόσθετες ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την ροετοιµασία
κατάλληλων ροσφορών, δεν ααιτείται αράταση των ροθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή ροδικαστικές ροσφυγές υοβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι ροσφορές και τα εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται αό είσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ου κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα ου αφορούν αλλοδαούς οικονοµικούς φορείς και ου θα
κατατεθούν αό τους ροσφέροντες στην αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα εικυρωµένα, και η
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µορεί να γίνει είτε αό τη µεταφραστική υηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε αό
το αρµόδιο ροξενείο, είτε αό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα
ερί ∆ικηγόρων, είτε αό ορκωτό µεταφραστή της χώρας ροέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υηρεσία.
Ειτρέεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήοτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού ου αφορά
αλλοδαή Ειχείρηση µε τη µορφή εικυρωµένης φωτοτυίας ροερχόµενης είτε αό το νόµιµο
εικυρωµένο έγγραφο αό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ροσφέροντος, είτε αό το ρωτότυο
έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η εικύρωση αυτή
ρέει να έχει γίνει αό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα ερί
∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό &εριεχόµενο µορούν
να υοβάλλονται στην αγγλική γλώσσα , χωρίς να συνοδεύονται αό µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής εικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υοχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ειστολές των αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται αό ιστωτικά ιδρύµατα ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μορούν, είσης, να εκδίδονται
αό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού. Αν συσταθεί αρακαταθήκη µε γραµµάτιο
αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ου
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης ειστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υέρ ου η εγγύηση οικονοµικό
φορέα.
Οι εγγυητικές ειστολές εκδίδονται κατ’ ειλογή των οικονοµικών φορέων αό έναν ή ερισσότερους
εκδότες της αραάνω αραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ρος την οοία αευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το οσό ου
καλύτει η εγγύηση, στ) την λήρη εωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υέρ του
οοίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ερίτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα αραάνω για κάθε µέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση αρέχεται ανέκκλητα και ανειφύλακτα, ο δε εκδότης αραιτείται
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του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ερίτωση κατάτωσης αυτής, το οσό της
κατάτωσης υόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υοχρέωσης αό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά
εντός έντε (5) ηµερών µετά αό αλή έγγραφη ειδοοίηση εκείνου ρος τον οοίο αευθύνεται και ια) στην
ερίτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και ροκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης.
Υόδειγµα εγγυητικών ειστολής βρίσκεται στο Παράρτηµα 2.
Η αναθέτουσα αρχή εικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ειστολών ροκειµένου να διαιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε&ιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά ρόσωα
και, σε ερίτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ου έχουν υογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ου η υό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύτεται αό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ου δεν εµίτουν στην ερίτωση γ΄ της αρούσας αραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµεριλαµβανοµένων και των ροσωρινών συµράξεων, δεν
ααιτείται να εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υοβολή ροσφοράς.
3. Στις εριτώσεις υοβολής ροσφοράς αό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης, κατατίθεται αό τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (ροσφέροντες), εγγυητική ειστολή συµµετοχής, ου ανέρχεται σε
οσοστό 1% της συνολικής ροϋολογισθείσης δαάνης, µη συµεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι
1.440,24Ευρώ .
Στην ερίτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής εριλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύτει τις υοχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων ου συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής ρέει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της αρούσας, άλλως η ροσφορά αορρίτεται. Η αναθέτουσα
αρχή µορεί, ριν τη λήξη της ροσφοράς, να ζητά αό τον ροσφέροντα να αρατείνει, ριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής ειστρέφεται στον ανάδοχο µε την ροσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ειστρέφεται στους λοιούς ροσφέροντες µετά:
α) την άρακτη άροδο της ροθεσµίας άσκησης ροσφυγής ή την έκδοση αόφασης εί ασκηθείσας
ροσφυγής κατά της αόφασης κατακύρωσης και
β) την άρακτη άροδο της ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση αόφασης ε’ αυτών,
και
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταίτει, αν ο ροσφέρων αοσύρει την ροσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, αρέχει ψευδή στοιχεία ή ληροφορίες ου αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5, δεν
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ροσκοµίσει εγκαίρως τα ροβλεόµενα αό την αρούσα δικαιολογητικά ή δεν ροσέλθει εγκαίρως για
υογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι α&οκλεισµού
Αοκλείεται αό τη συµµετοχή στην αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) ροσφέρων
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ρόσωό του (εάν ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό
ρόσωο) ή σε ένα αό τα µέλη του (εάν ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή ερισσότεροι
αό τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική αόφαση για έναν αό τους ακόλουθους
λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της αόφασης-λαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ερί της καταολέµησης της διαφθοράς στην οοία
ενέχονται υάλληλοι των Ευρωαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην αράγραφο 1 του άρθρου 2 της αόφασης-λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθώς και όως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) αάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οοία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της αόφασης-λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή αόειρα διάραξης εγκλήµατος, όως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ρόληψη της χρησιµοοίησης του χρηµατοιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οοία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) αιδική εργασία και άλλες µορφές εµορίας ανθρώων, όως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Αριλίου 2011, για την ρόληψη
και την καταολέµηση της εµορίας ανθρώων και για την ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της αόφασης-λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οοία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αοκλείεται, είσης, όταν το ρόσωο εις βάρος του οοίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική αόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εοτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις εριτώσεις εταιρειών εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ροσωικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υοχρέωση του ροηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις εριτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υοχρέωση του ροηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υόλοιες εριτώσεις νοµικών ροσώων, η υοχρέωση των ροηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκροσώους τους.
2.2.3.2. Όταν ο ροσφέρων έχει αθετήσει τις υοχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαιστωθεί αό δικαστική ή διοικητική αόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία
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ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µορεί να αοδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο ροσφέρων έχει αθετήσει
τις υοχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο ροσφέρων είναι Έλληνας ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υοχρεώσεις του ου
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύτουν τόσο την κύρια όσο και την εικουρική ασφάλιση.
∆εν αοκλείεται ο ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκληρώσει τις υοχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ου οφείλει, συµεριλαµβανοµένων,
κατά ερίτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ροστίµων είτε υαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό
για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο ροσφέρων δεν αοκλείεται, όταν ο αοκλεισµός, σύµφωνα µε την αράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές οσό ου
οφείλεται λόγω αθέτησης των υοχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οοίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο
εδάφιο της αρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, ριν αό την εκνοή της ροθεσµίας της ροθεσµίας
υοβολής ροσφοράς.
2.2.3.4. Αοκλείεται αό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης, ροσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οοιαδήοτε αό τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υοχρεώσεις ου ροβλέονται στην αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υό τώχευση ή έχει υαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υό
αναγκαστική διαχείριση αό εκκαθαριστή ή αό το δικαστήριο ή έχει υαχθεί σε διαδικασία τωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις ειχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οοιαδήοτε
ανάλογη κατάσταση ροκύτουσα αό αρόµοια διαδικασία, ροβλεόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µορεί να µην αοκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οοίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων ου αναφέρονται στην ερίτωση αυτή, υό την ροϋόθεση ότι αοδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για
τη συνέχιση της ειχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υάρχουν εαρκώς εύλογες ενδείξεις ου οδηγούν στο συµέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
µορεί να θεραευθεί αοτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο αρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού αό την ρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα
κατά την ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν µορεί να θεραευθεί µε άλλα, λιγότερο αρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει ειδείξει σοβαρή ή εαναλαµβανόµενη ληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους ααίτησης
στο λαίσιο ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
ροηγούµενης σύµβασης αραχώρησης ου είχε ως αοτέλεσµα την ρόωρη καταγγελία της ροηγούµενης
σύµβασης, αοζηµιώσεις ή άλλες αρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την αροχή των ληροφοριών ου ααιτούνται
για την εξακρίβωση της αουσίας των λόγων αοκλεισµού ή την λήρωση των κριτηρίων ειλογής, έχει
αοκρύψει τις ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ου ααιτούνται
κατ’ εφαρµογή της αρούσας,
(η) εάν ειχείρησε να εηρεάσει µε αθέµιτο τρόο τη διαδικασία λήψης αοφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αοκτήσει εµιστευτικές ληροφορίες ου ενδέχεται να του αοφέρουν αθέµιτο λεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να αράσχει εξ αµελείας αραλανητικές ληροφορίες ου ενδέχεται να
εηρεάσουν ουσιωδώς τις αοφάσεις ου αφορούν τον αοκλεισµό, την ειλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαράξει σοβαρό εαγγελµατικό αράτωµα, το οοίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οοίο του ειβλήθηκε οινή ου του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.

12

Η αναθέτουσα αρχή µορεί να µην αοκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οοίος βρίσκεται σε µια εκ των
καταστάσεων ου αναφέρονται στην ερίτωση β΄ της αρ. 4, υό την ροϋόθεση ότι αοδεδειγµένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
µέτρα για τη συνέχιση της ειχειρηµατικής του λειτουργίας .
2.2.3.5. Ο ροσφέρων αοκλείεται σε οοιοδήοτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της αρούσας σύµβασης, όταν αοδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω ράξεων ή αραλείψεών του,
είτε ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία αό τις ως άνω εριτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας ου εµίτει σε µια αό τις καταστάσεις ου αναφέρονται στις
αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µορεί να ροσκοµίζει στοιχεία ροκειµένου να αοδείξει ότι τα µέτρα
ου έλαβε εαρκούν για να αοδείξουν την αξιοιστία του, αρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αοκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν εαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αοκλείεται αό τη
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα ου λαµβάνονται αό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες εριστάσεις του οινικού αδικήµατος ή του αρατώµατος.
Αν τα µέτρα κριθούν ανεαρκή, γνωστοοιείται στον οικονοµικό φορέα το σκετικό της αόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας ου έχει αοκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη αόφαση, σε
εθνικό είεδο, αό τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης αραχώρησης δεν µορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ερίοδο του αοκλεισµού ου ορίζεται στην εν λόγω
αόφαση.
2.2.3.7. Η αόφαση για την διαίστωση της εάρκειας ή µη των εανορθωτικών µέτρων κατά την
ροηγούµενη αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οοίο έχει ειβληθεί, µε την κοινή υουργική αόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η οινή του αοκλεισµού αοκλείεται αυτοδίκαια και αό την αρούσα διαδικασία σύναψης
της σύµβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης ε&αγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης ααιτείται να
ασκούν εµορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της ροµήθειας. Οι
οικονοµικοί φορείς ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωαϊκής Ένωσης ααιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα αό τα εαγγελµατικά ή εµορικά µητρώα ου τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοοιούν οοιαδήοτε άλλη ααίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην ερίτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες ου ροσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες ου δεν
εµίτουν στην ροηγούµενη ερίτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ααιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
εαγγελµατικά ή εµορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς ααιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµορικό ή Βιοµηχανικό Ειµελητήριο.
2.2.5 Τεχνική και ε&αγγελµατική ικανότητα –Πρότυ&α διασφάλισης &οιότητας
Όσον αφορά στην τεχνική και εαγγελµατική ικανότητα για την αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
οι οικονοµικοί φορείς ρέει να δηλώσουν :
2.2.5.1 Τις κυριότερες συµβάσεις ροµηθειών ου έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.
2.2.5.2 Τον τόο εγκατάστασης του χώρου ου θα αρασκευάζεται το ροσφερόµενο είδος (γεύµα), καθώς
και τον τεχνικό εξολισµό της ειχείρησης και των µέτρων ου λαµβάνουν για τη διασφάλιση της της
οιότητας.
2.2.5.3 Το τεχνικό ροσωικό της ειχείρησης κατά ειδικότητα ου θα ασχοληθεί µε την αρασκευή και το
σερβίρισµα των γευµάτων , ανεξάρτητα αό τη συµβατική σχέση τους µε την ειχείρηση, καταθέτοντας
αντίγραφο των βιβλιαρίων υγείας τους .
2.2.5.4 Τα µεταφορικά µέσα ου θα χρησιµοοιηθούν στην µεταφορά των γευµάτων
αό τον τόο
αρασκευής στο χώρο του Μουσικού Σχολέιου Αγρινίου ροσκοµίζοντας τις άδειες κυκλοφορίας και
βεβαίωση της αρµόδιας υηρεσίας , ότι αυτά ληρούν τους
όρους και τις ροϋοθέσεις ασφαλούς
µεταφοράς και υγιεινής των τροφίµων.
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2.2.5.5 Τα ιστοοιητικά ου διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων στις εγκαταστάσεις της
ειχείρησης, στις οοίες θα αρασκευάζονται τα γεύµατα, την αραγωγή των γευµάτων και τη διάθεση για
κατανάλωση και συγκεκριµένα Πιστοοιητικό ΗACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points –
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου) ή ισοδύναµο, Πιστοοιητικό ISO 22000:2005 ή
ισοδύναµο και Πιστοοιητικό ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναµο.
2.2.5.6 ∆είγµατα γευµάτων, κατόιν
έγγραφης ειδοοίησης της Ειτροής ∆ιαγωνισµού,
συσκευασµένων κατά τον τρόο ου θα ροσφέρονται στους µαθητές. Τα δείγµατα αφορούν το ρόχειρο
γεύµα ( σάντουιτς µε χυµό ) και όλα τα ηµερήσια λήρη γεύµατα της τέταρτης ( 4ης ) εβδοµάδας του
µηνιαίου ρογράµµατος σίτισης , ου εισυνάτεται ως αράρτηµα στην αρίθµ. 141/2017 Μελέτη .
2.2.6 Κανόνες α&όδειξης &οιοτικής ε&ιλογής
2.2.6.1 Προκαταρκτική α&όδειξη κατά την υ&οβολή &ροσφορών
Προς ροκαταρκτική αόδειξη ότι οι ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία αό τις
καταστάσεις της αραγράφου 2.2.3 και β) ληρούν τα σχετικά κριτήρια ειλογής των αραγράφων 2.2.4 και
2.2.5 της αρούσης, ροσκοµίζουν κατά την υοβολή της ροσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής,
το ροβλεόµενο αό το άρθρο 79 αρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυοοιηµένο Έντυο Υεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το εισυνατόµενο στην αρούσα Παράρτηµα 5, το οοίο
αοτελεί ενηµερωµένη υεύθυνη δήλωση, µε τις συνέειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται αό τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυοοιηµένου εντύου του Παραρτήµατος Α
της Αόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµληρώνεται αό τους ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε
εεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
2.2.6.2 Α&οδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ροϋοθέσεις συµµετοχής τους, όως
ορίζονται στις αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υοβολή της ροσφοράς, κατά την υοβολή
των δικαιολογητικών της αρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις εριτώσεις του άρθρου 105
αρ. 3 ερ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υοχρεούνται να υοβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αοδεικτικά στοιχεία, αν
και στο µέτρο ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα ιστοοιητικά ή τις συναφείς
ληροφορίες αευθείας µέσω ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οοιοδήοτε κράτος - µέλος της
Ένωσης, η οοία διατίθεται δωρεάν, όως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο ειχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστηµα αοθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα ροειλογής. Η δήλωση για την ρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων εµεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.
4 ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υοχρεούνται να υοβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή ου έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β.1. Για την αόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αοκλεισµού της αραγράφου 2.2.3 οι ροσφέροντες
οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα αρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την αράγραφο 2.2.3.1 αόσασµα του σχετικού µητρώου, όως του οινικού µητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ου εκδίδεται αό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, αό το οοίο
ροκύτει ότι ληρούνται αυτές οι ροϋοθέσεις. Η υοχρέωση ροσκόµισης του ως άνω αοσάσµατος
αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εοτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή
στα ρόσωα ου έχουν εξουσία εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στην ως άνω αράγραφο,
β) για την αράγραφο 2.2.3.2 ιστοοιητικό της αρµόδιας κατά ερίτωση αρχής του οικείου κράτους µέλους ή χώρας, σε ισχύ, αό το οοίο να ροκύτει ότι ο υοψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις
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φορολογικές του
ασφάλισης.

υοχρεώσεις και

ως ρος τις

υοχρεώσεις ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

∆ιευκρινίζεται ότι το ιστοοιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
-

αφορά και τους φορείς εικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης,

αφορά όλους τους αασχολούµενους στην ειχείρηση, µε οοιαδήοτε σχέση εργασίας, ου είναι
ασφαλισµένοι σε οοιονδήοτε ασφαλιστικό οργανισµό,
σε ερίτωση ατοµικών ειχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
εαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
σε ερίτωση εταιρειών (νοµικών ροσώων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό ρόσωο) και
τα φυσικά ρόσωα ου τη διοικούν ή την εκροσωούν καθώς και οι κατέχοντες του 3% και άνω των
µετοχών των Ανώνυµων Εταιρειών.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ροσκοµίσουν, µαζί µε το
ιστοοιητικό ή τα ιστοοιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση ροσωικού κατά ειδικότητα,
στην οοία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όου υάγεται κάθε αασχολούµενος. Η ακρίβεια των
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται εί του σώµατος αυτής αό το νόµιµο εκρόσωο της
ειχείρησης.
γ) για την αράγραφο 2.2.3.4 ερίτωση β΄ ιστοοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, αό
το οοίο να ροκύτει ότι ο υοψήφιος Ανάδοχος εάν τελεί υό τώχευση ή έχει υαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υό αναγκαστική διαχείριση αό εκκαθαριστή ή αό το
δικαστήριο ή έχει υαχθεί σε διαδικασία τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις ειχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οοιαδήοτε ανάλογη κατάσταση ροκύτουσα αό αρόµοια
διαδικασία, ροβλεόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή ιστοοιητικό ή όου το
έγγραφο ή το ιστοοιητικό αυτό δεν καλύτει όλες τις εριτώσεις ου αναφέρονται στις αραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην ερίτωση β΄ της αραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το ιστοοιητικό µορεί να
αντικαθίσταται αό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όου δεν ροβλέεται ένορκη
βεβαίωση, αό υεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου εαγγελµατικού ή εµορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές αρέχουν, όου κρίνεται αναγκαίο, είσηµη δήλωση στην οοία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ιστοοιητικά της αρούσας αραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύτουν όλες τις εριτώσεις ου αναφέρονται στις αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην ερίτωση
β΄ της αραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιές εριτώσεις της αραγράφου 2.2.3.4 υεύθυνη δήλωση του ροσφέροντος οικονοµικού φορέα
στο ρόσωό του οι οριζόµενοι στην αράγραφο λόγοι αοκλεισµού.
γ) για την αράγραφο 2.2.3.8. υεύθυνη δήλωση του ροσφέροντος οικονοµικού ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του αόφαση αοκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την αόδειξη της ααίτησης του άρθρου 2.2.4. (αόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
εαγγελµατικής δραστηριότητας) ροσκοµίζουν ιστοοιητικό/βεβαίωση του οικείου εαγγελµατικού ή
εµορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος της Ευρωαϊκής Ένωσης ροσκοµίζουν ιστοοιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου εαγγελµατικού ή
εµορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οοίο
ιστοοιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό εάγγελµά τους. Στην ερίτωση ου
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το ιστοοιητικό µορεί να αντικαθίσταται αό ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όου δεν ροβλέεται ένορκη βεβαίωση, αό υεύθυνη δήλωση
του ενδιαφεροµένου ενώιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
εαγγελµατικού ή εµορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα ου ααιτείται για την
εκτέλεση του αντικειµένου της υό ανάθεση σύµβασης.
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Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εµορικό ή Βιοµηχανικό Ειµελητήριο .
Για την αόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού εαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές ααιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης εαγγέλµατος, αό αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοικής
Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την αόδειξη της τεχνικής και εαγγελµατικής ικανότητα της αραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί
φορείς ροσκοµίζουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων ροµηθειών της τελευταίας τριετίας και
τα λοιά ιστοοιητικά και δηλώσεις ου αναφέρονται στην αράγραφο .
Β.4. Για την αόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκροσώησης, στις εριτώσεις ου ο οικονοµικός φορέας
είναι νοµικό ρόσωο, ροσκοµίζει τα κατά ερίτωση νοµιµοοιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης
εκροσώησης (όως καταστατικά, ιστοοιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα,
σε ερίτωση Α.Ε., κλ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Αό τα ανωτέρω έγγραφα
ρέει να ροκύτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροοοιήσεις των καταστατικών, το/τα
ρόσωο/α ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
(νόµιµος εκρόσωος, δικαίωµα υογραφής κλ.), τυχόν τρίτοι, στους οοίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκροσώησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου
εκροσώου.
Β.5. Οι οικονοµικοί φορείς ου είναι εγγεγραµµένοι σε είσηµους καταλόγους ου ροβλέονται αό τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν ιστοοίηση αό οργανισµούς ιστοοίησης ου
συµµορφώνονται µε τα ευρωαϊκά ρότυα ιστοοίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µορούν να ροσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές ιστοοιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο αό την αρµόδια αρχή ή το ιστοοιητικό ου εκδίδεται αό τον αρµόδιο οργανισµό
ιστοοίησης.
Στα ιστοοιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οοίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονοµικών φορέων στον είσηµο κατάλογο ή η ιστοοίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η ιστοοιούµενη εγγραφή στους είσηµους καταλόγους αό τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
ιστοοιητικό, ου εκδίδεται αό τον οργανισµό ιστοοίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις ααιτήσεις οιοτικής ειλογής, τις οοίες καλύτει ο είσηµος κατάλογος ή το ιστοοιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς ου είναι εγγεγραµµένοι σε είσηµους καταλόγους ααλλάσσονται αό την
υοχρέωση υοβολής των δικαιολογητικών ου αναφέρονται στο ιστοοιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ου υοβάλλουν κοινή ροσφορά, υοβάλλουν τα αραάνω, κατά
ερίτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ου συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα ροβλεόµενα στο άρθρο 19 αρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά βάσει τιµής
για το σύνολο των ειδών της ροµήθειας .
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υ&οβολής &ροσφορών
Οι ροσφορές υοβάλλονται µε βάση τις ααιτήσεις ου ορίζονται στα έγγραφα της αρούσας
∆ιακήρυξης.
∆εν ειτρέονται εναλλακτικές ροσφορές .
Η ένωση οικονοµικών φορέων υοβάλλει κοινή ροσφορά, η οοία υογράφεται υοχρεωτικά ψηφιακά
είτε αό όλους τους οικονοµικούς φορείς ου αοτελούν την ένωση, είτε αό εκρόσωό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην ροσφορά, ααραιτήτως ρέει να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
16

συµµετοχής του (συµεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκρόσωος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρό&ος υ&οβολής &ροσφορών
Χρόνος και τρόος υοβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι ροσφορές υοβάλλονται αό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Αόφαση Υ. Οικονοµίας & Ανάτυξης 56902/215/19.05.2017
(ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') «Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς ααιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υογραφή, χορηγούµενη αό ιστοοιηµένη αρχή αροχής ψηφιακής υογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή ύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Αόφασης Υ. Οικονοµίας & Ανάτυξης 56902/215/19.05.2017
(ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') «Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).»
2.4.2.2. Ο χρόνος υοβολής της ροσφοράς και οοιαδήοτε ηλεκτρονική εικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα αό το σύστηµα µε υηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υουργικής Αόφασης.
Μετά την αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υάρχει η δυνατότητα υοβολής
ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε εριτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υοβάλλουν µε την ροσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής–Τεχνική Προσφορά» στον οοίο
εριλαµβάνονται τα κατά ερίτωση ααιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας , την αρούσα και την τεχνική ροσφορά .
(β) έναν (υο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οοίο εριλαµβάνεται η οικονοµική
ροσφορά του οικονοµικού φορέα.
Τα στοιχεία της ροσφοράς ου έχουν εµιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του
ν. 4412/2016, υοβάλλονται στον οικείο (υο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σηµαίνονται αό τον
οικονοµικό φορέα µε χρήση του σχετικού εδίου του Συστήµατος.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµιστευτικές ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις ροσφερόµενες
οσότητες, την οικονοµική ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς ου χρησιµοοιούνται για
την αξιολόγησή της, σύµφωνα µε την αρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016.
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ληροφορίες ως εµιστευτικές, λόγω ύαρξης τεχνικού ή
εµορικού αορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή
διοικητικές ράξεις ου ειβάλλουν την εµιστευτικότητα της συγκεκριµένης ληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµιστευτικές ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις ροσφερόµενες
οσότητες, την οικονοµική ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς ου χρησιµοοιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Ο οικονοµικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονοµική του ροσφορά συµληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και εισυνάτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά ερίτωση (υο)φάκελο όλα τα στοιχεία της
ροσφοράς του σε µορφή αρχείου PDF).
Στην συνέχεια, ο οικονοµικός φορέας αράγει αό το Σύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυώσεις της
Τεχνικής Προσφοράς Προµηθευτή και της Οικονοµικής Προσφοράς Προµηθευτή σε µορφή αρχείου Portable
Document Format (PDF)), τα οοία υογράφονται µε εγκεκριµένη ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή ή
ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή µε χρήση εγκεκριµένων ιστοοιητικών σύµφωνα µε την αρ. 3 του
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άρθρου 8 της Αόφασης Υ. Οικονοµίας & Ανάτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος
Β και εισυνάτονται στους αντίστοιχους (υο)φακέλους της ροσφοράς αό τον οικονοµικό φορέα. Κατά
την συστηµική υοβολή της ροσφοράς το Σύστηµα ραγµατοοιεί αυτοµατοοιηµένους ελέγχους
ειβεβαίωσης της ηλεκτρονικής ροσφοράς σε σχέση µε τα αραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και
Οικονοµική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αοβούν ειτυχείς η ροσφορά υοβάλλεται στο
Σύστηµα. ∆ιαφορετικά, η ροσφορά δεν υοβάλλεται και το Σύστηµα ενηµερώνει τον οικονοµικό φορέα µε
σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη διεαφή του χρήστη του οικονοµικού φορέα, ροκειµένου ο τελευταίος να
ροβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
Εφόσον οι τεχνικές ροδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αοτυωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας εισυνάτει ψηφιακά υογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως τεχνική και
οικονοµική ροσφορά).
Αό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική αόδειξη υοβολής ροσφοράς, η όοια αοστέλλεται στον
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
2.4.2.5. Ο χρήστης- οικονοµικός φορέας υοβάλλει τους ανωτέρω (υο)φακέλους µέσω του Συστήµατος,
όως εριγράφεται αρακάτω:
α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά ου εριλαµβάνονται στον (υο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» υοβάλλονται αό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable
Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/ αραχθεί αό τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη
ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή ή ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
ιστοοιητικών σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 8 της Αόφασης Υ. Οικονοµίας & Ανάτυξης
56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β'), χωρίς να ααιτείται θεώρηση γνησίου της
υογραφής.
β. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών αό την ηλεκτρονική υοβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών ροσκοµίζονται υοχρεωτικά αό τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ροσφοράς τα οοία ααιτείται να
ροσκοµισθούν σε ρωτότυη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική ειστολή συµµετοχής, τα ρωτότυα έγγραφα τα οοία έχουν εκδοθεί αό
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν εικύρωση αό δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα ου φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν ροσκοµίζονται σε έντυη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οοία φέρουν εγκεκριµένη ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή ή ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή µε
χρήση εγκεκριµένων ιστοοιητικών σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά ροβλέεται αό το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υοχρεούνται να
αοδέχονται αντίγραφα των ρωτοτύων.
Οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την αόσυρση υοβληθείσας ροσφοράς, ριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής της ροσφοράς, µε έγγραφο αίτηµα τους ρος την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) ου φέρει
εγκεκριµένη ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή ή ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων ιστοοιητικών σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 8 της Αόφασης Υ. Οικονοµίας &
Ανάτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β'), µέσω της λειτουργικότητας
«Εικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. Πιστοοιηµένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά αό σχετική αόφαση
της αναθέτουσας αρχής η οοία αοδέχεται το σχετικό αίτηµα του οικονοµικού φορέα, µορεί να ροβεί
στην αόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής ροσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ ριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υοβολής της ροσφοράς. Κατόιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υοβάλει εκ νέου ροσφορά µέσω του
ΕΣΗ∆ΗΣ έως την καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής ροφοράς.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί να ζητεί αό ροσφέροντες και υοψήφιους σε οοιοδήοτε χρονικό σηµείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υοβάλλουν σε έντυη µορφή και σε εύλογη ροθεσµία όλα ή
ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία ου έχουν υοβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό ααιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

18

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των ροσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
εριλαµβάνουν:
α) Tο τυοοιηµένο έντυο υεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όως ροβλέεται στην αρ. 4 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016. Οι ροσφέροντες συµληρώνουν το σχετικό ρότυο ΤΕΥ∆ το οοίο έχει αναρτηθεί, και σε
εεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή ύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και
αοτελεί αναόσαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα 5),
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις αραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
αρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ου υοβάλλουν κοινή ροσφορά, υοβάλλουν το Τ.Ε.Υ.∆. για κάθε
οικονοµικό φορέα ου συµµετέχει στην ένωση.
Η εγγυητική ειστολή συµµετοχής ροσκοµίζεται σε έντυη µορφή (ρωτότυο) εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών αό την ηλεκτρονική υοβολή.
2.4.3.2 H τεχνική ροσφορά θα ρέει να καλύτει όλες τις ααιτήσεις και τις ροδιαγραφές ου έχουν
αναφέρονται στην αρίθµ. 141/2017 Μελέτη της ροµήθειας και στην αρούσα διακήρυξη, βάσει των
οοίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των ροσφερόµενων ειδών.
Η τεχνική ροσφορά θα εριλαµβάνει :
α) Την τεχνική εριγραφή των ροσφερόµενων ειδών και
β) Τις αναφερόµενες στην αρ. 2.2.5 δηλώσεις και ιστοοιητικά για την αόδειξη της τεχνικής και
εαγγελµατικής ικανότητας και διασφάλισης οιότητας του ροσφέροντος.
Ειλέον οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης ου ροτίθενται να αναθέσουν υό
µορφή υεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υεργολάβους ου ροτείνουν.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό&ος σύνταξης και υ&οβολής οικονοµικών
&ροσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην αρούσα κριτήριο ανάθεσης.
Α. Τιµή
Η τιµή των ειδών δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα µέτρησης , σύµφωνα µε τον αναλυτικό ροϋολογισµό της
αρίθµ. 141/2017 Μελέτης .
Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µορεί να αοτυωθεί αναλυτικά η οικονοµική ροσφορά, ο ροσφέρων
θα εισυνάψει στον (υο)φάκελλο “οικονοµική ροσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική ροσφορά του
ψηφιακά υογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υόδειγµα ου υάρχει στο
Παράρτηµα 3 της αρούσας διακήρυξης σε µορφή pdf.
Στην τιµή εριλαµβάνονται οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ειβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την αροχή των υηρεσιών στον τόο και µε τον
τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υέρ τρίτων κρατήσεις υόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην ε’
αυτού εισφορά υέρ ΟΓΑ 20%.
Εισηµαίνεται ότι το εκάστοτε οσοστό Φ.Π.Α. εί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υολογίζεται αυτόµατα
αό το σύστηµα.
Οι ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναροσαρµόζονται. Ως
ααράδεκτες θα αορρίτονται ροσφορές στις οοίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή ου καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ροκύτει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, µε την ειφύλαξη της
αρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υερβαίνει τον ροϋολογισµό της σύµβασης ου
καθορίζεται και τεκµηριώνεται αό την αναθέτουσα αρχή στην αρίθµ, 141/2017 Μελέτη ( Παράρτηµα 1
της αρούσας διακήρυξης ) .
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των &ροσφορών
Οι υοβαλλόµενες ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εκατόν είκοσι
(120) ηµερών αό την εόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οοία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο αό τον ανωτέρω ροβλεόµενο αορρίτεται.
Η ισχύς της ροσφοράς µορεί να αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί αό την αναθέτουσα αρχή,
ριν αό τη λήξη της, µε αντίστοιχη αράταση της εγγυητικής ειστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 72 αρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την αράγραφο 2.2.2. της αρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ροβλεόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του αραάνω ανώτατου ορίου χρόνου αράτασης ισχύος της ροσφοράς, τα
αοτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
ερίτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οότε οι
οικονοµικοί φορείς ου συµµετέχουν στη διαδικασία µορούν να ειλέξουν είτε να αρατείνουν την
οσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ριν την άροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου αράτασης της ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία ερίτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε
όσους αρέτειναν τις ροσφορές τους και αοκλείονται οι λοιοί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι α&όρριψης &ροσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αοτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των ροσφορών,
αορρίτει, σε κάθε ερίτωση, ροσφορά:
α) η οοία δεν υοβάλλεται εµρόθεσµα, µε τον τρόο και µε το εριεχόµενο ου ορίζεται ιο άνω και
συγκεκριµένα στις αραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υοβολής ροσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόος
υοβολής ροσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής ροσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ροσφοράς, τρόος σύνταξης και υοβολής οικονοµικών
ροσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος ροσφορών), 3.1. (Αοσφράγιση και αξιολόγηση ροσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υοβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της αρούσας,
β) η οοία εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν ειδέχονται συµλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον ειδέχονται συµλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αοκατασταθεί κατά την αοσαφήνιση
και την συµλήρωσή της σύµφωνα µε την αράγραφο 3.1.1. της αρούσης διακήρυξης,
γ) για την οοία ο ροσφέρων δεν έχει αράσχει τις ααιτούµενες εξηγήσεις, εντός της ροκαθορισµένης
ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αοδεκτή αό την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την αράγραφο 3.1.1
της αρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οοία είναι εναλλακτική ροσφορά,
ε) η οοία υοβάλλεται αό έναν ροσφέροντα ου έχει υοβάλλει δύο ή ερισσότερες ροσφορές. Ο
εριορισµός αυτός ισχύει, υό τους όρους της αραγράφου 2.2.3.4 ερ.γ της αρούσας ( ερ. γ΄ της αρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην ερίτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς
και στην ερίτωση οικονοµικών φορέων ου συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. ζ) η οοία
είναι υό αίρεση,
η) η οοία θέτει όρο αναροσαρµογής,
θ) η οοία αρουσιάζει ελλείψεις ως ρος τα δικαιολογητικά ου ζητούνται αό τα έγγραφα της αρούσης
διακήρυξης και αοκλίσεις ως ρος τους όρους και τις τεχνικές ροδιαγραφές της σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Α&οσφράγιση και αξιολόγηση &ροσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική α&οσφράγιση &ροσφορών
Το ιστοοιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αοσφράγιση των ροσφορών αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Ειτροή ∆ιαγωνισµού), ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αοσφράγισης των
φακέλων των ροσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αοσφράγιση των ροσφορών 4 εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
ροσφορών .

•

Ηλεκτρονική Αοσφράγιση του (υό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 8/9/2017 και ώρα 10:00 .µ. (τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
ροσφορών)

•

Ηλεκτρονική Αοσφράγιση του (υό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και
ώρα ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

•

Ηλεκτρονική Αοσφράγιση του (υό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αοσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε ροσφέρων ου συνεχίζει σε εόµενο στάδιο
αοκτά ρόσβαση στις λοιές ροσφορές και τα υοβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την ειφύλαξη των
τυχών εκείνων της κάθε ροσφοράς ου έχουν χαρακτηρισθεί ως εµιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά ου έχουν υοβληθεί, ή να διευκρινίσουν το εριεχόµενο της τεχνικής ή
οικονοµικής ροσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση &ροσφορών
Μετά την κατά ερίτωση ηλεκτρονική αοσφράγιση των ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ροβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ιστοοιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Ειτροή καταχωρεί όσους υέβαλαν ροσφορές, καθώς και τα υοβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αοτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε ρακτικό, το οοίο υογράφεται αό τα µέλη
του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής ροσφοράς, σύµφωνα µε τους
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει ρακτικό για την αόρριψη των τεχνικών ροσφορών
ου δεν γίνονται αοδεκτές και την αοδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών ροσφορών µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υό στοιχεία α και β στάδια µορεί να
γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ροσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιών στοιχείων των ροσφορών, αοσφραγίζονται κατά την
ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται στην ειδική ρόσκληση. Για όσες ροσφορές δεν κρίθηκαν αοδεκτές κατά
τα ροηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής ροσφοράς δεν αοσφραγίζονται
αλλά τηρούνται αό την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική είλυση τυχόν διαφορών ου ροκύψουν
αό την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την αράγραφο 3.4. της αρούσας.
δ) Η Ειτροή Αξιολόγησης ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών και συντάσσει
ρακτικό στο οοίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αοδοχή ή αόρριψή τους, την κατάταξη των ροσφορών
µε βάση το οριζόµενο µε την αρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του ροσωρινού αναδόχου.
Εάν οι ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή ααιτεί αό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος ου ροτείνουν στην
ροσφορά τους, εντός αοκλειστικής ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών αό την
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κοινοοίηση της σχετικής ρόσκλησης. Στην ερίτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην ερίτωση ισότιµων ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ειλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων ου υέβαλαν ισότιµες ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώιον της Ειτροής του
∆ιαγωνισµού και αρουσία των οικονοµικών φορέων ου υέβαλαν τις ισότιµες ροσφορές.
Τα αοτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων εικυρώνονται µε αόφαση/αοφάσεις του αοφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οοία κοινοοιείται στους ροσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αοφάσεων χωρεί ροδικαστική ροσφυγή
αρούσας.
3.2

σύµφωνα µε την αράγραφο 3.4. της

Πρόσκληση υ&οβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή αοστέλλει σχετική ηλεκτρονική ρόσκληση
µέσω του συστήµατος στον ροσφέροντα, στον οοίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («ροσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υοβάλει εντός ροθεσµίας, δεκαέντε (15) ηµερών αό την κοινοοίηση της
σχετικής ειδοοίησης σε αυτόν, τα ρωτότυα ή αντίγραφα ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών ου εριγράφονται στην αράγραφο 2.2.6.2.
της αρούσας διακήρυξης, ως αοδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αοκλεισµού της
αραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την λήρωση των κριτηρίων οιοτικής ειλογής των
αραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υοβάλλονται αό τον ροσφέροντα («ροσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και ροσκοµίζονται κατά ερίτωση αό αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών αό την ηµεροµηνία υοβολής τους. Όταν υογράφονται αό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υογραφή.
Τα δικαιολογητικά του ροσωρινού αναδόχου υοβάλλονται αό τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά στον
χώρο «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υό)φάκελο µε την ένδειξη
«∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». [(άρθρο 17 αρ.1 της Αόφασης Υ. Οικονοµίας & Ανάτυξης
56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')]
Με την αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει ειβεβαίωση της αραλαβής τους και
αοστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οοίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αοσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαιστωθεί ότι
δεν έχουν ροσκοµισθεί ή υάρχουν ελλείψεις σε αυτά ου υοβλήθηκαν, αρέχεται ροθεσµία στον
ροσωρινό ανάδοχο να τα ροσκοµίσει ή να τα συµληρώσει εντός έντε (5) ηµερών αό την κοινοοίηση
σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοοίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µορεί αιτιολογηµένα να
αρατείνει την ως άνω ροθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαέντε (15) ειλέον ηµέρες.
Όσοι υέβαλαν αραδεκτές ροσφορές λαµβάνουν γνώση των αραάνω δικαιολογητικών ου
κατατέθηκαν.
Ο ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκτωτος, καταίτει υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου υέβαλε την αµέσως εόµενη λέον
συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των αραάνω δικαιολογητικών διαιστωθεί ότι τα στοιχεία ου δηλώθηκαν µε
το τυοοιηµένο έντυο υεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υοβληθούν στο ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα ααιτούµενα ρωτότυα ή αντίγραφα των
αραάνω δικαιολογητικών ή
iii) αό τα δικαιολογητικά ου ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµροθέσµως, δεν αοδεικνύονται οι όροι και
οι ροϋοθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αοκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια
οιοτικής ειλογής) της αρούσας,
Σε ερίτωση έγκαιρης και ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
ροϋοθέσεις τις οοίες ο ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το τυοοιηµένο έντυο υεύθυνης
δήλωσης ότι ληροί, οι οοίες εήλθαν ή για τις οοίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα
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της έγγραφης ειδοοίησης για την ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές),
δεν καταίτει υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας αό τους ροσφέροντες δεν υοβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν ροσκοµίσει ένα ή
ερισσότερα αό τα ααιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αοδείξει ότι ληροί τα κριτήρια οιοτικής
ειλογής σύµφωνα µε τις αραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της αρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ρακτικού την
Ειτροή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αοφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη αόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του ροσωρινού αναδόχου ως εκτώτου. Εισηµαίνεται ότι, η αρµόδια ειτροή του
διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µορεί να ροτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για
ολόκληρη ήµικρότερη οσότητα κατά οσοστό 50% στα εκατό. Για κατακύρωση µέρους της οσότητας κάτω
του καθοριζόµενου ως ανωτέρω οσοστού, ααιτείται ροηγούµενη αοδοχή αό τον ροσωρινό ανάδοχο.
Τα αοτελέσµατα του ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Ειτροής
εικυρώνονται µε την αόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοοιεί την αόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των ρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ροσφορών, σε κάθε ροσφέροντα ου έχει υοβάλει αοδεκτή
ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός αό τον ροσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω αόφαση αναφέρει την ροθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την
εόµενη αράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αοτελέσµατα της αόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης εέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άρακτη άροδος των ροθεσµιών άσκησης των ροβλεόµενων στην αράγραφο 3.4. της αρούσας
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ροδικαστικής και δικαστικής ροστασίας και αό τις αοφάσεις
αναστολών εί αυτών,
β) κοινοοίηση της αόφασης κατακύρωσης στον ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υοβάλει
εικαιροοιηµένα τα δικαιολογητικά της αραγράφου 2.2.6.2.
Η αναθέτουσα αρχή ροσκαλεί τον ανάδοχο να ροσέλθει για υογραφή του συµφωνητικού εντός
ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών αό την κοινοοίηση της σχετικής ειδικής ρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει
αοδεικτικό χαρακτήρα.
Στην ερίτωση ου ο ανάδοχος δεν ροσέλθει να υογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα
ροθεσµία, κηρύσσεται έκτωτος, καταίτει υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική ειστολή συµµετοχής
του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον ροσφέροντα ου υέβαλε την αµέσως εόµενη
λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόµενος ο οοίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε
υοστεί ή ενδέχεται να υοστεί ζηµία αό εκτελεστή ράξη ή αράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
αράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, υοχρεούται, ριν αό την
υοβολή των ροβλεόµενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει
ροδικαστική ροσφυγή ενώιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής ράξης ή αράλειψης της αναθέτουσας
αρχής. (άρθρο 360 αρ.1 του Ν.4412/2016)
Η άσκηση της ροδικαστικής ροσφυγής αοτελεί ροϋόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων
του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών ράξεων ή αραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
(άρθρο 360 αρ.2 του Ν.4412/2016)
∆εν ειτρέεται η άσκηση άλλης διοικητικής ροσφυγής κατά των εκτελεστών ράξεων ή αραλείψεων της
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων εκτός αό την ροαναφερόµενη
ροδικαστική ροσφυγή. (άρθρο 360 αρ.3 του Ν.4412/2016)
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Σε ερίτωση ροσφυγής κατά ράξης της αναθέτουσας αρχής, η ροθεσµία για την άσκηση της
ροδικαστικής ροσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες αό την κοινοοίηση της ροσβαλλόµενης ράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα αν η ράξη κοινοοιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυία ή
(β) δεκαέντε (15) ηµέρες αό την κοινοοίηση της ροσβαλλόµενης ράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοοιήθηκαν άλλα µέσα εικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ηµέρες αό την λήρη, ραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της ράξης ου βλάτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση ροσφυγής κατά ροκήρυξης,
η λήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την άροδο δεκαέντε (15) ηµερών αό τη δηµοσίευση στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε ερίτωση αράλειψης, η ροθεσµία για την άσκηση της ροδικαστικής ροσφυγής είναι δεκαέντε (15)
ηµέρες αό την εοµένη της συντέλεσης της ροσβαλλόµενης αράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)
Η ροδικαστική ροσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόο του διαγωνισµού. (άρθρο 362
αρ.1 του Ν.4412/2016)
Οι Προδικαστικές Προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Εικοινωνία» του
ΕΣΗ∆ΗΣ, στον ηλεκτρονικό τόο του διαγωνισµού, ειλέγοντας κατά ερίτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και εισυνάτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οοίο φέρει εγκεκριµένη ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή ή
ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή µε χρήση εγκεκριµένων ιστοοιητικών. Τα σχετικά αράβολα
κατατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της Αόφασης Υ. Οικονοµίας & Ανάτυξης
56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β'). (άρθρο 19 αρ.1 της Αόφασης Υ. Οικονοµίας &
Ανάτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')
Η ροδικαστική ροσφυγή εριέχει τις νοµικές και ραγµατικές αιτιάσεις ου δικαιολογούν το αίτηµά της.
(άρθρο 362 αρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του Π∆ 39/2017)
Η ροσφυγή υοβάλλεται υοχρεωτικά µε τη χρήση του συνηµµένου στην αρούσα τυοοιηµένου
εντύου του Π∆ 39/2017. (άρθρο 8 αρ.2 του Π∆ 39/2017) (άρθρο 362 αρ.2 του Ν.4412/2016)
Για το αραδεκτό της άσκησης της ροδικαστικής ροσφυγής κατατίθεται αράβολο αό τον ροσφεύγοντα
υέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οοίου ανέρχεται σε οσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της
ροϋολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του αραβόλου δεν µορεί να
είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα
έγγραφα της σύµβασης δεν ροκύτει η ροϋολογισθείσα αξία της, για το αραδεκτό της άσκησης της
ροδικαστικής ροσφυγής, κατατίθεται αράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 αρ.1 του
Ν.4412/2016)
Εάν αό τα έγγραφα της σχετικής σύµβασης αρέχεται η δυνατότητα υοβολής ροσφοράς για τµήµα ή
τµήµατα της σύµβασης, το ύψος του αραβόλου υολογίζεται εί της αξίας του τµήµατος ή των τµηµάτων
της σύµβασης σχετικά µε τα οοία ασκείται η ροδικαστική ροσφυγή. (άρθρο 363 αρ.2 του Ν.4412/2016)
Το αράβολο του αρόντος άρθρου ειστρέφεται στον ροσφεύγοντα σε ερίτωση ολικής ή µερικής
αοδοχής της ροσφυγής του. Είσης, ειστρέφεται στον ροσφεύγοντα και στην ερίτωση ου η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την ροσβαλλόµενη ράξη ή ροβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια ριν αό την
έκδοση της αόφασης της ΑΕΠΠ εί της ροσφυγής. (άρθρο 363 αρ.5 του Ν.4412/2016)
Το αράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της ροδικαστικής ροσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του
αραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής e-αράβολου στη διαδικτυακή ύλη της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και αοτελεί έσοδο του κρατικού ροϋολογισµού. Για
την αόδειξη της καταβολής και της είσραξης του αράβολου ο ροσφεύγων υοχρεούται να εισυνάψει
στο ροαναφερόµενο έντυο ροσφυγής του Π∆ 39/2017 εκτυωµένο αντίγραφο ηλεκτρονικής ληρωµής
του οσού σε Τράεζα, εικυρωµένη εκτύωση αό τη σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Υουργείου Οικονοµικών ότι το ως άνω αράβολο, υό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την
ένδειξη “ληρωµένο” καθώς και βεβαίωση ερί ελέγχου και δέσµευσης του ηλεκτρονικού αράβολου αό
την Υηρεσία ου το αοδέχεται. (άρθρο 5 αρ.4 του Π∆ 39/2017)
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Η ροθεσµία για την άσκηση της ροδικαστικής ροσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης εί οινή ακυρότητας, η οοία διαιστώνεται µε αόφαση της ΑΕΠΠ µετά αό άσκηση
ροσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368. Κατά τα λοιά, η άσκηση της ροδικαστικής ροσφυγής δεν κωλύει
την ρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την ειφύλαξη των αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366.
(άρθρο 364)
Κατά τα λοιά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίο IV του Ν.4412/2016, καθώς και του Π∆ 39/2017.
3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά αό γνώµη της
αρµόδιας Ειτροής του ∆ιαγωνισµού. Είσης, αν διαιστωθούν σφάλµατα ή αραλείψεις σε οοιοδήοτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µορεί, µετά αό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αοτέλεσµά της ή να αοφασίσει την εανάληψή της αό το
σηµείο ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η αράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υογραφή της σύµβασης ααιτείται η αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72
αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οοίας ανέρχεται σε οσοστό 5% εί της αξίας της σύµβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται ριν ή κατά την υογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ροκειµένου να γίνει αοδεκτή , ρέει να εριλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόµενα στην αράγραφο 2.1.5. στοιχεία της αρούσας. Το εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το
υόδειγµα ου εριλαµβάνεται στο Παράρτηµα 2 της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε ααίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε ερίτωση τροοοίησης της σύµβασης κατά την αράγραφο 4.5, η οοία συνεάγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υοχρεωµένος να καταθέσει ριν την τροοοίηση, συµληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οοίας ανέρχεται σε οσοστό 5% εί του οσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταίτει σε ερίτωση αράβασης των όρων της σύµβασης, όως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ειστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική οσοτική και οιοτική
αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο ρωτόκολλο οριστικής οιοτικής και οσοτικής
αραλαβής αναφέρονται αρατηρήσεις ή υάρχει εκρόθεσµη αράδοση, η ειστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώιση των αρατηρήσεων και του εκροθέσµου.
4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της αρούσας
διακήρυξης και συµληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υοχρεώσεις στους τοµείς του εριβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ου έχουν θεσιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οοίες ααριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υοχρεώσεων αό τον ανάδοχο και τους υεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται αό τα όργανα ου ειβλέουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υηρεσίες ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.4

Υ&εργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν ααλλάσσεται αό τις συµβατικές του υοχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υεργολάβους. Η τήρηση των υοχρεώσεων της αρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 αό υεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υοχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνοµα, τα στοιχεία εικοινωνίας και τους νόµιµους εκροσώους των υεργολάβων του, οι οοίοι
συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ειλέον,
υοχρεούται να γνωστοοιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των ληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις ααιτούµενες ληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υεργολάβο, τον
οοίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοοιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, ροσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
. Σε ερίτωση διακοής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υεργολάβο/ υεργολάβους της σύµβασης,
αυτός υοχρεούται σε άµεση γνωστοοίηση της διακοής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
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διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε αό τον ίδιο, είτε αό νέο
υεργολάβο τον οοίο θα γνωστοοιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή εαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αοκλεισµού για τους υεργολάβους, όως
αυτοί εριγράφονται στην αράγραφο 2.2.3 και µε τα αοδεικτικά µέσα της αραγράφου 2.2.6.2 της
αρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οοίο(α) ο ανάδοχος ροτίθεται να αναθέσει υό
µορφή υεργολαβίας σε τρίτους, υερβαίνουν σωρευτικά το οσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύµβασης. Ειλέον, ροκειµένου να µην αθετούνται οι υοχρεώσεις της αρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να εαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της
σύµβασης ου υολείονται του ως άνω οσοστού.
Όταν αό την ως άνω εαλήθευση ροκύτει ότι συντρέχουν λόγοι αοκλεισµού ααιτεί ή δύναται να
ααιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις αρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
4.5

Τρο&ο&οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µορεί να τροοοιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να ααιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋοθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόιν
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου .
4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µορεί, µε τις ροϋοθέσεις ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υοστεί ουσιώδη τροοοίηση, κατά την έννοια της αρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, ου θα ααιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια αό τις καταστάσεις ου
αναφέρονται στην αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έρεε να έχει αοκλειστεί αό τη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έρεε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής αραβίασης των υοχρεώσεων ου
υέχει αό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οοία έχει αναγνωριστεί µε αόφαση του
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

27

5.
5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρό&ος &ληρωµής

5.1.1. Η ληρωµή του αναδόχου θα ραγµατοοιηθεί τµηµατικά µε την καταβολή του 100% της συµβατικής
αξίας των αραδιδόµενων γευµάτων .
Η ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ροσκόµιση των νοµίµων αραστατικών και
δικαιολογητικών ου ροβλέονται αό τις διατάξεις του άρθρου 200 αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού ου τυχόν ήθελε ζητηθεί αό τις αρµόδιες υηρεσίες ου διενεργούν τον έλεγχο
και την ληρωµή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ειβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την αράδοση του υλικού στον τόο και µε τον
τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης Υέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων ειβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υέρ του ∆ηµοσίου, η οοία υολογίζεται εί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης. Το οσό αυτό αρακρατείται σε κάθε ληρωµή αό την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης Υέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ειβάλλεται (άρθρο 350 αρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β').
Οι υέρ τρίτων κρατήσεις υόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3 % και στην ε’
αυτού εισφορά υέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε ληρωµή θα γίνεται η ροβλεόµενη αό την κείµενη νοµοθεσία αρακράτηση φόρου εισοδήµατος
αξίας 4 % εί του καθαρού οσού.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ&τώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υοχρεωτικά έκτωτος
αό τη σύµβαση και αό κάθε δικαίωµα ου
αορρέει αό αυτήν, µε αόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, αραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν εισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο αράτασης ου του δοθεί, σύµφωνα µε όσα
ροβλέονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την αρούσα διακήρυξη .
∆εν κηρύσσεται έκτωτος όταν:
α) τα γεύµατα δεν αραδοθούν ή αντικατασταθούν µε ευθύνη του φορέα ου εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα ου κηρύσσεται έκτωτος αό την σύµβαση, ειβάλλεται, µε αόφαση του
αοφαινόµενου οργάνου, ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οοίο υοχρεωτικά καλεί
Ειλέον µορεί να ειβληθεί ο ροβλεόµενος αό το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αοκλεισµός του
αναδόχου αό τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.3 ∆ιοικητικές &ροσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µορεί κατά των αοφάσεων ου ειβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος αράδοσης υλικών), 6.4.
(Αόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρετική ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών
αό την ηµεροµηνία ου έλαβε γνώση της σχετικής αόφασης. Εί της ροσφυγής, αοφασίζει το αρµόδιο
αοφαινόµενο όργανο, ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω αόφαση δεν ειδέχεται ροσβολή µε άλλη οοιασδήοτε φύσεως διοικητική ροσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Τρό&ος -Χρόνος &αράδοσης υλικών

6.1.1. Η καθηµερινή σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου θα γίνεται µε µεσηµβρινά
γεύµατα, σε ατοµικές µερίδες και ατοµική συσκευασία.
Α. ΕΙ∆ΟΣ :
Κάθε µεσηµβρινό γεύµα θα αοτελείται αό το κυρίως ιάτο, τη σαλάτα τη φέτα (ελληνική), το φρούτο ή το
γλυκό και το ψωµί , σύµφωνα µε το ενδεικτικό µηνιαίο ρόγραµµα σίτισης ου εισυνάτεται στο
Παράρτηµα της διακήρυξης αυτής. Κατ εξαίρεση 10 ηµέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα
ροσφερθεί ρόχειρο φαγητό ( σάντουιτς και χυµός ).
Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Τα γεύµατα αρασκευάζονται αυθηµερόν και θα αραδίδονται ζεστά σε κατάλληλα διαµορφωµένα για τη
συντήρηση των τροφίµων οχήµατα στις εγκαταστάσεις του σχολείου.
Τα τρόφιµα και γενικά οι ρώτες ύλες αό τις οοίες θα αρασκευάζονται τα γεύµατα (κύριο ιάτο και τα
συνοδευτικά τους) ρέει να είναι αρίστης οιότητας και να ληρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και
οτών και των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
Τα κρέατα, ψάρια κ.λ., ρέει να είναι νωά, οι σαλάτες να είναι εοχής, τα γλυκά να είναι σε ελαφρά
µορφή, τα φρούτα να έχουν οικιλία.
Τα ροσφερόµενα γεύµατα ρέει να αρασκευάζονται µε χρήση αρθένου ελαιολάδου και να µην
εριέχουν σορέλαια και ζωικά λίη και ρόσθετα συστατικά (γαλακτωµατοοιητές, σταθεροοιητές,
χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υοκατάστατα κ.λ.) ου χαρακτηρίζονται αό την κείµενη νοµοθεσία ως
εικίνδυνα, ειβλαβή ή ύοτα για την υγεία των µαθητών.
Σε ερίτωση ου µέρος των ροσφερόµενων γευµάτων δεν είναι αρασκευασµένα αό τον ίδιο
ροµηθευτή (.χ. κοµόστα), τότε αυτός οφείλει µε δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον αραάνω όρο.
Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ :
Το βάρος της κάθε µερίδας ρέει να είναι αυτό ου ροσδιορίζεται αό τις ισχύουσες αγορανοµικές και
λοιές διατάξεις.
∆. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
Το ηµερήσιο γεύµα θα συσκευάζεται κατά τρόο ου να διασφαλίζονται αόλυτα οι όροι ασφαλούς,
αβλαβούς και υγιεινής µεταφοράς και θα συνοδεύεται αό κατάλληλα ιρούνια – κουτάλια – µαχαίρια
λαστικά (χωρίς ροεξοχές και ανωµαλίες χύτευσής τους), χαρτοετσέτες αλατοίερο κ.λ.
Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ :
Τα τρόφιµα θα µεταφέρονται σε κατάλληλα διαµορφωµένα για τη συντήρηση των τροφίµων οχήµατα (τα
οοία για τον σκοό αυτό θα έχουν βεβαίωση α’ την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας), εντός των κλειστών δοχείων αρασκευής των ή σε ατοµικά σερβιρισµένα
ιατάκια, τα οοία θα κουµώνουν υοχρεωτικά. Όσοι έρχονται σε εαφή µε το φαγητό θα ακολουθούν
κανόνες ατοµικής υγιεινής θα φορούν ενδύµατα εργασίας κατά τη διανοµή και θα έχουν ατοµικά βιβλιάρια
υγείας τα οοία θα ειδεικνύουν στην Ειτροή αραλαβής, αν και όοτε ζητηθούν.
Το ηµερήσιο γεύµα θα διανέµεται ζεστό (µεταφερόµενο σε κατάλληλους για το σκοό αυτό
θερµοθαλάµους) και τα ατοµικά γεύµατα θα οµαδοοιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών –
µαθητριών κάθε τµήµατος. Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται σε δύο βάρδιες και το φαγητό θα σερβίρεται
στην τραεζαρία του σχολείου.
Η µεταφορά των µερίδων θα γίνεται µε φροντίδα του ροµηθευτή και θα ρέει να ληροί αυστηρά τους
όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, η δε αράδοση των
γευµάτων στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου, θα γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα , σε χρόνο και χώρο ου θα
καθορισθεί µετά αό έγγραφη υόδειξη της ∆ιεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου και µε δυνατότητα
τροοοίησης µετά αό έγκαιρη ενηµέρωση ρος τον ροµηθευτή.
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ΣΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:
Η διανοµή του φαγητού στους µαθητές καθώς είσης και η αοκοµιδή των αορριµµάτων, θα γίνεται µε
ευθύνη και µε το ροσωικό του ροµηθευτή.
Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ :
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα ασκείται Υγειονοµικός Έλεγχος αό οµάδα εµειρογνωµόνων των
∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας και Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας Αιτ/νίας στις
εγκαταστάσεις του ροµηθευτή και κυρίως στο χώρο αοθήκευσης των ρώτων υλών , στον χώρο
ροετοιµασίας και αρασκευής των γευµάτων αλλά και στο χώρο του σχολείου όου θα αραδίδονται τα
γεύµατα.
Το ροσωικό το αασχολούµενο αό τον ροµηθευτή στην ροετοιµασία, στη µεταφορά και στην
ροσφορά των γευµάτων στους µαθητές ρέει να έχει ιστοοιητικό υγείας.
Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ :
Η συµεριφορά των ατόµων ου θα έρχονται σε εαφή µε µαθητές, τους γονείς και το ροσωικό του
σχολείου ρέει να είναι άψογη.
Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ :
1. Η ∆/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών,
εξετάσεων , µειωµένου ωραρίου, κ.λ. ή όοτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι ρόσφορη ή αναγκαία η
σίτιση των µαθητών, µετά αό έγκαιρη έγγραφη ή µη ροειδοοίηση του ροµηθευτή. Ανάλογα ισχύουν και
στις εριτώσεις κατά τις οοίες δεν ρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο µετά αό αόφαση του ∆ήµου ή
του Υουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων , η οοία ανακοινώνεται αό τα
ραδιοτηλεοτικά µέσα.
Ως έγκαιρη ροειδοοίηση εννοείται αυτή ου θα ραγµατοοιείται την ροηγουµένη τουλάχιστον ηµέρα
αό εκείνη ου ρόκειται να γίνει η αναστολή της σίτισης. Κατεξαίρεση και µόνο για αρόβλετα και
έκτακτα γεγονότα, η ενηµέρωση του σιτιστή για την αναστολή για την µερική ή ολική αναστολή της σίτισης ,
µορεί να ραγµατοοιηθεί το ρωί της ίδιας ηµέρας.
2. Η ∆/νση του σχολείου δύναται να ααιτεί ερικοή ορισµένων γευµάτων έως και το ήµισυ εί του
συνόλου ηµερησίως, όοτε αυτό κριθεί αναγκαίο (αουσίες µαθητών, ηµερήσιες εκδροµές κ.λ.). Είσης
δύναται να ααιτήσει αλλαγή του τόου σίτισης µέρους µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών λόγω
µεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων, άντα όµως µετά αό συνεννόηση µε τον ροµηθευτή. Κατά τη
διάρκεια του έτους ορίζονται 10 ηµέρες ηµιδιατροφής όου θα ροσφερθεί στους µαθητές σάντουιτς και
χυµός.
3. Κατά την ερίοδο των Νηστειών (Χριστούγεννα-Πάσχα), οι µαθητές ου ειθυµούν να σιτίζονται
νηστίσιµα φαγητά, να δηλώσουν την ειθυµία αυτή στην ∆/νση του σχολείου, η οοία συνεννόηση µε τον
ροµηθευτή, θα µεριµνά για τη νηστίσιµη σίτισή τους.
4. Τέλος , ο ροµηθευτής υοχρεούται κάθε ηµέρα να ροσφέρει δωρεάν µία ειλέον µερίδα ως δείγµα.
6.1.2∆ιαδικασία &αραλαβής γευµάτων
Η αράδοση των ατοµικών γευµάτων των µαθητών θα γίνεται σε χώρο ου θα υοδείξει, εγγράφως, η
∆ιεύθυνση του Μουσικού Σχολείου, µε φροντίδα, δαάνες και µεταφορικά µέσα του αναδόχου τα οοία θα
είναι τελείως καθαρά και αολυµασµένα,σ ύµφωνα µε την αράγραφο Ε’ της αρ. 6.1.1 της αρούσης
διακήρυξης.
Η αράδοση των γευµάτων θα γίνεται την ώρα ου θα ορίζεται, εγγράφως, αό τη ∆ιεύθυνση του Μουσικού
Σχολείου.
Τα ροµηθευόµενα είδη θα αραδίδονται συνοδευόµενα αό το αντίστοιχο δικαιολογητικό αράδοσης (
δελτίο αοστολής κ.λ..) , στο οοίο θα αναγράφεται κάθε στοιχείο ου ροβλέεται αό τον κώδικα
φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.
Η οιοτική και οσοτική αραλαβή θα ενεργείται αό την αρµόδια Ειτροή Παραλαβής του ∆ήµου ου
συγκροτήθηκε µε την υ΄αριθ. 30/2017 Αόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Για την άµεση, καθηµερινή και έγκαιρη οιοτική και οσοτική αραλαβή των γευµάτων θα συγκροτηθεί µε
αόφαση της ∆ιεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου ,αρµόδια τριµελής ειτροή αοτελούµενη αό
εκαιδευτικούς ή διοικητικούς υαλλήλους του σχολείου ή εκρόσωο του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού
Σχολείου για την υοβοήθηση του έργου της Ειτροής αραλαβής του ∆ήµου .
Η ειτροή αυτή θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή, οιοτικά και οσοτικά αράδοση του ροβλεόµενου
για κάθε ηµέρα γεύµατος.
Ειδικότερα στις αρµοδιότητες της ειτροής εµίτουν:
α) ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής αολύµανσης (βάση βεβαιώσεων) του µεταφορικού µέσου
του ροµηθευτή .
β) και ο έλεγχος της οιότητας, της κατηγορίας, της ροέλευσης ως και κάθε ειδικού χαρακτηριστικού
γνωρίσµατος των αραδιδοµένων ειδών .
Ο ροµηθευτής οφείλει ααραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς των ροσκοµιζοµένων ειδών όως
κατηγορία, ροέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα, τους οοίους η ειτροή αραλαβής
δύναται να ελέγχει µε βάση την αραγγελία του σχολείου και τα αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο
αοστολής του ροµηθευτή.
Στη συνέχεια θα υογράφεται ρωτόκολλο αραλαβής ή αόρριψης των ροσκοµιζόµενων ειδών .
Σε ερίτωση οµόφωνης αόρριψης του ροσκοµιζοµένου γεύµατος ή τµήµατος αυτού µόνο για λόγους
οιότητας, ο ροµηθευτής, εφόσον το ειθυµεί, µορεί να ζητήσει ραγµατογνωµοσύνη αό τους αρµόδιους
υαλλήλους των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας και Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας
Αιτωλ/νίας ,οι οοίοι ροβαίνουν αρχικά σε µακροσκοικό και στη συνέχεια σε µικροσκοικό αναλυτικό
έλεγχο σε αντίστοιχα εργαστήρια.
Την ίδια ραγµατογνωµοσύνη µορεί να ζητήσει και η αραάνω τριµελής ειτροή εάν και όοτε κριθεί
σκόιµο α΄ αυτή.
Κατά την αράδοση των γευµάτων ρέει να αρίσταται ο ροµηθευτής αυτοροσώως ή µε αντιρόσωο,
του οοίου την ιδιότητα ρέει να καταστήσει γνωστή στο σχολείο, για να υογράψει τα σχετικά
ρωτόκολλα αραλαβής ή αόρριψης των γευµάτων, διενέργειας δειγµατοληψιών και διαίστωσης
αραβάσεων.
Εάν ο ροµηθευτής ή ο αντιρόσωος του αρνηθεί να υογράψει τα αραάνω ρωτόκολλα, θα ρέει να
γίνεται ρητή µνεία σ’ αυτά για την άρνηση της υογραφής του. Στο ρακτικό θα καταγράφονται εκτός αό
τα ραγµατικά γεγονότα ου συνιστούν την αράβαση, η χρονολογία της αράβασης το είδος, η οσότητα,
η αντικατάσταση ή όχι του είδους ου αορρίφθηκε, όως και κάθε άλλο στοιχείο το οοίο η Ειτροή
Παραλαβής κρίνει ααραίτητο να µνηµονευτεί.
6.1.3 Ευθύνες – κυρώσεις –υ&οχρεώσεις σιτιστή
Για κάθε καθυστέρηση στην µεταφορά των γευµάτων ή αοδεδειγµένη αρατυία ή βλαβερή συνέεια στην
υγεία των µαθητών (τροφική δηλητηρίαση) για την οοία ευθύνεται ο ροµηθευτής ειβάλλονται ρόστιµα.
Ειδικότερα:
1. Για καθυστέρηση λέον των 20΄ της ώρας ου δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (δύσκολες καιρικές
συνθήκες) ,θα ειβάλλεται ρόστιµο 120 €.
2. Ο σιτιστής (ροµηθευτής) ευθύνεται για την εκάστοτε κακή οιότητα στα τρόφιµα ου ροσφέρει. Σε
ερίτωση ου αοδεδειγµένα θα υάρχει τέτοιο εριστατικό και το οοίο θα ειβεβαιώνεται και αό τις
αρµόδιες Υγειονοµικές υηρεσίες της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας θα ειβάλλεται ρόστιµο 600,00 €.
3.Τέλος σε ερίτωση ου θα διαιστωθούν ερισσότερες αό έντε (5) αρατυίες κατά την διάρκεια της
σύµβασης , τότε η υηρεσία έχει το δικαίωµα της διακοής της χωρίς αοζηµίωση, καθώς και το δικαίωµα να
ααιτήσει αό τον ροµηθευτή το ειλέον χρηµατικό οσό ου θα ροκύψει αό τη νέα σύµβαση µε τον
δεύτερο κατά σειρά µειοδότη.
4.Ο σιτιστής (ροµηθευτής) είσης ευθύνεται για συνέειες βλαβερές στην υγεία των µαθητών, όως τροφική
δηλητηρίαση, η οοία αοδεδειγµένα ( είτε αό Νοσοκοµείο, είτε αό Ασφαλιστικό Ίδρυµα ,είτε αό
ιδιωτική κλινική) θα οφείλεται στο φαγητό ου ροσφέρθηκε. Σε ερίτωση τέτοιου εριστατικού θα
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ειβάλλεται ρόστιµο 2.000,00 €. Σε ερίτωση εανάληψης αρόµοιου εριστατικού η υηρεσία έχει το
δικαίωµα της διακοής της σύµβασης χωρίς αοζηµίωση , καθώς και το δικαίωµα να ααιτήσει αό τον
ροµηθευτή το ειλέον χρηµατικό οσό ου θα ροκύψει αό τη νέα σύµβαση µε τον δεύτερο κατά σειρά
µειοδότη.
Τα αραάνω ρόστιµα ο ∆ήµος Αγρινίου έχει δυνατότητα να τα αρακρατήσει αό το οσό της
εγγυητικής ειστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος αράδοσης, χωρίς να υοβληθεί εγκαίρως αίτηµα αράτασης ή, εάν
λήξει ο αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να αραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υοχρεούται να ειδοοιεί την υηρεσία ου εκτελεί την ροµήθεια, την αοθήκη
υοδοχής των υλικών και την ειτροή αραλαβής, για την ηµεροµηνία ου ροτίθεται να αραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά αό κάθε ροσκόµιση υλικού στην αοθήκη υοδοχής αυτών, ο ανάδοχος υοχρεούται να υοβάλει
στην υηρεσία αοδεικτικό, θεωρηµένο αό τον υεύθυνο της αοθήκης, στο οοίο αναφέρεται η
ηµεροµηνία ροσκόµισης, το υλικό, η οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οοίας
ροσκοµίστηκε.
6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρό&ος &αραλαβής υλικών

6.2.1. Η αραλαβή των γευµάτων ενεργείται αό την αρµόδια ειτροή αρουσία του αναδόχου. Εάν κατά
την αραλαβή διαιστωθεί αόκλιση αό τις συµβατικές τεχνικές ροδιαγραφές, η ειτροή αραλαβής
µορεί να ροτείνει ή την τέλεια αόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όοιων ανωµαλιών.
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί ρος τις ροτάσεις της ειτροής, εντός της αό της ίδιας οριζόµενης
ροθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να ροβεί στην τακτοοίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του
αναδόχου και κατά τον λέον ρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαανών χρησιµοοιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η αραλαβή των
αραάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την άροδο του συµβατικού χρόνου
εγγύησης.
Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης των υλικών µορεί να αρατείνεται, ριν αό τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου αράδοσης, υό τις ροϋοθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην ερίτωση
ου το αίτηµα υοβάλλεται αό τον ανάδοχο και η αράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµρόθεσµη
αράδοση των συµβατικών ειδών ειβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.3

Α&όρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε ερίτωση οριστικής αόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής οσότητας τωνγευµάτων , µε
αόφαση του αοφαινοµένου οργάνου ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή
ροθεσµία ου ορίζεται αό την αόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η ροθεσµία ου ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκρόθεσµος και υόκειται σε κυρώσεις λόγω εκρόθεσµης αράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ου αορρίφθηκαν µέσα στην ροθεσµία ου του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκτωτος και υόκειται στις ροβλεόµενες κυρώσεις.
6.3.3. Η ειστροφή των υλικών ου αορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα ροβλεόµενα στις αρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά, στα πλαίσια των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.
3852/2010, την προμήθεια σε ημερήσια βάση μεσημβρινού γεύματος, σε ατομικές μερίδες και ατομική συσκευασία,
για τη σίτιση περίπου τριακοσίων σαράντα δύο (342) μαθητών περίπου του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου κατά το
διδακτικό έτος 2017 - 2018.
Κάθε γεύμα θα αποτελείται από το κύριο πιάτο και τα συνοδευτικά του [ψωμί, σαλάτα εποχής (ντομάτα αγγούρι ή μαρούλι ή λάχανο), ελληνική φέτα, φρούτο (αχλάδι, μήλο, μπανάνα) εναλλάξ ή γλυκό (μηλόπιτα, σάμαλι)
εναλλάξ] σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης που επισυνάπτεται.
Οι ημερήσιες ποσότητες θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα του
σχολείου.
Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών, εξετάσεων,
μειωμένου ωραρίου, κ.λπ. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη ή αναγκαία η σίτιση των μαθητών,
μετά από έγκαιρη έγγραφη ή μη προειδοποίηση του προμηθευτή. Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) μονοήμερων
εκδρομών (περιπάτων) θα προσφέρεται στους μαθητές σάντουιτς και χυμός.
Κατά την περίοδο των Νηστειών (Χριστούγεννα – Πάσχα), οι μαθητές που επιθυμούν να σιτίζονται νηστίσιμα
φαγητά, να δηλώνουν την επιθυμία αυτή στη Δ/νση του σχολείου, η οποία σε συνεννόηση με τον προμηθευτή, θα
μεριμνά για τη νηστίσιμη σίτισή τους.
Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας και να πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών
διατάξεων.
Τα κρέατα, ψάρια κ.λπ., πρέπει να είναι νωπά, οι σαλάτες εποχής, τα γλυκά σε ελαφρά μορφή και τα φρούτα
να έχουν ποικιλία.
Τα προσφερόμενα γεύματα πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιολάδου και να μην περιέχουν
σπορέλαια και ζωικά λίπη και πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες,
συντηρητικά, υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή
ύποπτα για την υγεία των μαθητών.
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Όσοι έρχονται σε επαφή με το φαγητό πρέπει να ακολουθούν κανόνες ατομικής υγιεινής, να φορούν
ενδύματα εργασίας κατά τη διανομή και να έχουν ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία και θα επιδεικνύουν αν και
όποτε ζητηθούν.
Το βάρος της κάθε μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές και λοιπές
διατάξεις.
Τα γεύματα παρασκευάζονται αυθημερόν, θα συσκευάζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι
όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύονται από κατάλληλα πιρούνια - κουτάλια μαχαίρια πλαστικά (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες αλατοπίπερο κ.λπ.
Τα γεύματα θα μεταφέρονται ζεστά σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη συντήρηση των τροφίμων οχήματα στις
εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, ομαδοποιημένα ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών κάθε
τμήματος και θα σερβίρονται, με ευθύνη του αναδόχου, σε δύο βάρδιες στην τραπεζαρία του σχολείου.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 144.024,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των
178.589.76 Ευρώ, θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. και θα βαρύνει αναλογικά τους προϋπολογισμούς
έτους 2017 & 2018 του Δήμου.
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016.
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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018»

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
AΡΘΡΟ 1

O

Προμήθεια σε ημερήσια βάση, ατομικών μερίδων έτοιμου φαγητού αποτελούμενο από κύριο πιάτο και τα
συνοδευτικά του σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην τεχνική έκθεση, μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται κουβέρ (σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα, αλατοπίπερο κ.λπ) και η συσκευασία, μεταφορά
και διανομή του γεύματος στους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου από το προσωπικό του προμηθευτή.
……………………………………………………………………………………………………….
• Τιμή γεύματος ανά μαθητή/ημέρα: 3,50 € Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά χωρίς Φ.Π.Α.
• Τιμή σάντουιτς και χυμού ανά μαθητή/ημέρα 2,20 € Δύο Ευρώ και Είκοσι Λεπτά χωρίς Φ.Π.Α. για δέκα (10)
ημέρες: (5 μονοήμερων εκδρομών - περιπάτων, 1 αθλητικής ημέρας, 1 ημέρας ψηφιακού φεστιβάλ και 3 ημέρες
για πρόβες στη διάρκεια των εξετάσεων):

Αγρίνιο 27/6/2017
Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας - Προϊστάμενος

Ο Διευθυντής

Αθανάσιος Μουρτζιάπης

Δημήτριος Τζογάνης

35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ)

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018»

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

2

ΕΙΔΟΣ ( ΜΕΡΙΔΑ)
Ημερήσιο γεύμα ανά
μαθητή με κουβέρ
σύμφωνα με το
συνημμένο μηνιαίο
πρόγραμμα σίτισης
Πρόχειρο φαγητό
(σάντουιτς με χυμό)
σύμφωνα με το
συνημμένο
πρόγραμμα σίτισης

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΔΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟ (€)

39.000

3,50

136.500,00

3.420

2,20

7.524,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

144.024,00

Φ.Π.Α. 24%

34.565,76

ΣΥΝΟΛΟ

178.589,76
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
(Γ/ΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ )
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018»

ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Η παρούσα αφορά την προμήθεια, σε ημερήσια βάση, πλήρους μεσημβρινού γεύματος σε ατομικές
μερίδες και ατομική συσκευασία για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου κατά το
διδακτικό έτος 2017 - 2018, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016.
2. Του Ν. 3436/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού Κώδικα).
Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με τους
όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.
Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η Διακήρυξη Διαγωνισμού
Β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Δ) Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την
ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 υποχρεούται να
προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15
δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6ο: Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 7ο: Παράδοση - Παραλαβή γευμάτων

Η παράδοση των ατομικών γευμάτων των μαθητών θα γίνεται σε χώρο και ώρα που θα υποδείξει,
εγγράφως, η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου, με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του
προμηθευτή.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την
σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8ο: Εγγυήσεις ποιότητας
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα
παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο και τα συνοδευτικά τους) θα είναι αρίστης ποιότητας και
θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών
διατάξεων.
Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη συντήρηση των τροφίμων
οχήματα εντός των κλειστών δοχείων παρασκευής των ή σε ατομικά σερβιρισμένα πιατάκια, τα οποία
θα κουμπώνουν υποχρεωτικά.
Όσοι έρχονται σε επαφή με το φαγητό θα ακολουθούν κανόνες ατομικής υγιεινής θα φορούν
ενδύματα εργασίας κατά τη διανομή και θα έχουν ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία θα
επιδεικνύουν στην Επιτροπή παραλαβής, αν και όποτε ζητηθούν.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την
ποιότητα τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή ολόκληρη την
ποσότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στο Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων,
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 10ο: Λοιπές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010 και του Ν. 4412/2016.
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2017 - 2018
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ

Μπιφτέκι με πατάτες φούρνου - τυρί φέτα - σαλάτα εποχής - ψωμί - φρούτο εποχής

ΤΡΙΤΗ

Σουφλέ ζυμαρικών - σαλάτα εποχής - ψωμί - φρούτο εποχής

ΤΕΤΑΡΤΗ

Αρακάς με πατάτες - ελιές - σαλάτα εποχής - ψωμί - γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ

Κοτόπουλο ρολό με πατάτες φούρνου-τυρί φέτα-σαλάτα εποχής-ψωμί-φρούτο εποχής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Καλαμάρι με μακαροτσίνι - σαλάτα εποχής - ψωμί - γλυκό
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Μακαρόνια με κιμά - τυρί τριμμένο - σαλάτα εποχής - ψωμί - φρούτο εποχής

ΤΡΙΤΗ

Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου - τυρί φέτα - σαλάτα εποχής - ψωμί - φρούτο εποχής

ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπριάμ - σαλάτα εποχής - ψωμί - γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ

Μοσχάρι λεμονάτο με πένες - τυρί φέτα - σαλάτα εποχής - ψωμί - φρούτο εποχής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Φασολάκια - ελιές- σαλάτα εποχής - ψωμί - γλυκό
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Σουτζουκάκια με ρύζι - τυρί φέτα - σαλάτα εποχής - ψωμί - φρούτο εποχής

ΤΡΙΤΗ

Χοιρινό ψητό με πατάτες φούρνου -τυρί φέτα - σαλάτα εποχής -ψωμί - φρούτο εποχής

ΤΕΤΑΡΤΗ

Φασόλια φούρνου (χάντρες) - ελιές - σαλάτα εποχής - ψωμί - γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ

Παστίτσιο - σαλάτα εποχής - ψωμί - φρούτο εποχής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Χταπόδι με μακαροτσίνι - σαλάτα εποχής - ψωμί - γλυκό
4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Μπιφτέκι με πατάτες φούρνου - τυρί φέτα - ψωμί - σαλάτα εποχής

ΤΡΙΤΗ

Κοτόπουλο φούρνου με κριθαράκι-τυρί φέτα - σαλάτα εποχής - ψωμί - φρούτο εποχής

ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπιφτέκι λαχανικών με πατάτες φούρνου - σαλάτα εποχής - ψωμί - γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ

Ψάρι ή καλαμάρι με πατατοσαλάτα - ψωμί - φρούτο εποχής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας - σαλάτα εποχής - ψωμί - γλυκό

Το μέγεθος των μερίδων στο πρόγραμμα αυτό θα είναι το μέγεθος των μερίδων εστιατορίου
Φρούτο
Γλυκό
Σαλάτα εποχής

Τις δέκα (10)
ημέρες
πρόχειρου
φαγητού

Αχλάδι, μήλο, μπανάνα ΕΝΑΛΛΑΞ
Μηλόπιτα, σάμαλι ΕΝΑΛΛΑΞ
Η σαλάτα ανάλογα με την εποχή θα είναι: ντομάτα - αγγούρι ή μαρούλι ή λάχανο

Σάντουιτς με ατομικό άσπρο ψωμί, με γέμιση από βραστή γαλοπούλα και ημίσκληρο τυρί,
καθώς και συσκευασμένος χυμός φρούτων, χωρίς συντηρητικά και προσθήκη ζάχαρης, σε
ατομική συσκευασία 250 ml.
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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 αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανειφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υέρ {Σε ερίτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ………..
οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε ερίτωση Ένωσης ή Κοινοραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοραξίας, ατοµικά για κάθε µια αό αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοραξίας,} και µέχρι του οσού των ευρώ......................... για τη συµµετοχή στο
διενεργούµενο διαγωνισµό της
(συµληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµληρώνετε τον τίτλο του έργου) ………………..
συνολικής αξίας (συµληρώνετε τον ροϋολογισµό µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι
τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η αρούσα εγγύηση καλύτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις αό τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό αορρέουσες υοχρεώσεις.
{Σε ερίτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε ερίτωση Ένωσης ή Κοινοραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοραξίας ατοµικά
για κάθε µια αό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υόχρεων µεταξύ τους εκ της
ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοραξίας. }
Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οοίο και υοχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία αό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της ααίτησής σας, µέσα σε έντε (5) ηµέρες αό την έγγραφη
ειδοοίησή σας.
Η αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση ρος την Τράεζα : ο χρόνος ισχύος
ρέει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς).
Αοδεχόµαστε να αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα αό έγγραφη δήλωσή σας, µε
την ροϋόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υοβληθεί ριν αό την ηµεροµηνία λήξης
της.
Σε ερίτωση κατάτωσης της εγγύησης, το οσό της κατάτωσης υόκειται στο εκάστοτε
ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ειστολές της Τράεζάς µας, οι οοίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµεριλαµβανοµένης και της
αρούσης, δεν ξεερνάνε το όριο το οοίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υογραφή)
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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 αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανειφύλακτα αραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υέρ
{Σε ερίτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε ερίτωση Ένωσης ή Κοινοραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοραξίας, ατοµικά για κάθε µία αό αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοραξίας},και µέχρι του οσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της
σύµβασης µε αριθµό................... ου αφορά στο διαγωνισµό της (συµληρώνετε την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµληρώνετε τον τίτλο
του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα
µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε
αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οοίο και υοχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία αό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της ααίτησής σας, µέσα σε έντε (5) ηµέρες αό την έγγραφη
ειδοοίησή σας.
Η αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση ρος την Τράεζα : ο χρόνος ισχύος
ρέει να είναι τουλάχιστον ένα έτος έραν της χρονικής διάρκειας του έργου, όως αυτή
ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της διακήρυξης)ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µορούµε να θεωρήσουµε την Τράεζά µας ααλλαγµένη αό κάθε σχετική υοχρέωση.
Αοδεχόµαστε να αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα αό έγγραφη δήλωσή σας, µε
την ροϋόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υοβληθεί ριν αό την ηµεροµηνία λήξης
της.
Σε ερίτωση κατάτωσης της εγγύησης, το οσό της κατάτωσης υόκειται στο εκάστοτε
ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ειστολές της Τράεζάς µας, οι οοίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµεριλαµβανοµένης και της
αρούσης, δεν ξεερνάνε το όριο το οοίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΔΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ( ΜΕΡΙΔΑ)

1

Ημερήσιο γεύμα ανά
μαθητή με κουβέρ
σύμφωνα με το μηνιαίο
πρόγραμμα σίτισης

39.000

2

Πρόχειρο φαγητό
(σάντουιτς με χυμό)
σύμφωνα με το
πρόγραμμα σίτισης

3.420

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α

1

2

ΕΙΔΟΣ ( ΜΕΡΙΔΑ)
Ημερήσιο γεύμα ανά
μαθητή με κουβέρ
σύμφωνα με το
συνημμένο μηνιαίο
πρόγραμμα σίτισης
Πρόχειρο φαγητό
(σάντουιτς με χυμό)
σύμφωνα με το
συνημμένο
πρόγραμμα σίτισης

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΔΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟ (€)

39.000

3,50

136.500,00

3.420

2,20

7.524,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

144.024,00

Φ.Π.Α. 24%

34.565,76

ΣΥΝΟΛΟ

178.589,76

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Αγρίνιο, …………..
Αριθ.Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6-Αγρίνιο
Τηλ. Εικοινωνίας: 2641360274
Fax: 2641052543
CPV:

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο Αγρίνιο σήµερα στις …………………………………., ηµέρα ……………………. και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα , οι υογραφόµενοι :
1. …………………………., Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Αγρινίου, ου ενεργεί ως νόµιµος
εκρόσωος ( υ΄αριθ. ………………………….
Αόφαση ∆ηµάρχου ερί ορισµού
Αντιδηµάρχων).
2. …………………………………………………., (ΑΦΜ:………………… ∆ΟΥ:……………….. ,
∆/νση : …………………………….. ,Τηλ . Εικοινωνίας …………………. στον οποίο
κατακυρώθηκε η σύµβαση ……………………….µε την υπ’ αριθ. .......... απόφαση της
Οικονοµικής επιτροπής, συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο ρώτος των συµβαλλοµένων ,έχοντας υόψη :
1. Τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών
(ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή ανατυξιακών
αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροοοίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανατυξιακών
αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εοτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Αλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώων και Υηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροοοίηση ∆ιατάξεων του .δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταολέµηση των καθυστερήσεων ληρωµών στις εµορικές
συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
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 υ&οχρεωτική ανάρτηση νόµων και
&ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 5 της αόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
το&ικό Τύ&ο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
του .δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο&οίηση διατάξεων για την &ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του .δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υοχρεώσεων αό τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Α&όφασης του Υ&. Οικονοµίας &
Ανά&τυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υ&ουργείου Οικονοµίας και Ανά&τυξης
της µε αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Α&όφασης του Υ&. Οικονοµίας &
Ανά&τυξης «Τεχνικές λε&τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίωνΣυµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ράξεων, των λοιών
διατάξεων ου αναφέρονται ρητά ή αορρέουν αό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ου διέει την ανάθεση και εκτέλεση της
αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αραάνω.
2. Την αρίθµ. 141/2017 Μελέτη ου συνέαξε η ∆/νση Παιδείας -Πολιτισµού & Αθλητισµού
για την σίτιση του Μουσικού σχολείου Αγρινίου για το σχολικόέτος 2017 -2018.
3. Την 1251/2017 αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αγρινίου , µε την οοία
εγκρίθηκε η διενέργεια της αραάνω ροµήθειας.
7. Την αρίθµ. 184 /2017 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής σχετικά µε τη δέσµευση
ίστωσης σε βάρος του ροϋολογισµού έτους 2017 και 2018 του ∆ήµου Αγρινίου για την
αραάνω ροµήθεια και την αρίθµ. /2017 Αόφαση Ανάληψης Υοχρέωσης .
8. Την 30/2017 αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οοία συγκροτήθηκαν
Ειτροές αραλαβής της ανωτέρω ροµήθειας για το ∆ήµο Αγρινίου.

οι

9. Την αρίθµ. 11 /2017 αόφαση του Οικονοµικής Ειτροής , µε την οοία
συγκροτήθηκαν οι ειτροές διαγωνισµού για το έτος 2017 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
10.Την µε 159/2017 αόφαση ∆ηµάρχου µε την οοία µεταβιβάζει αρµοδιότητες στους
Αντιδηµάρχους.
11. Την υ’ αριθ.184 /2017 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής του ∆ήµου , µε την οοία
εγκρίθηκε η υ’ αριθ. 141/2017 Μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της αρούσης
∆ιακήρυξης.
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12. Την υ’ αριθ 54137/11-8-2017 ∆ιακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού
διαγωνισµού.
13. Την υ΄αριθ. ………..αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής σχετικά µε την έγκριση
αοτελέσµατος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
14. 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.
15. Τον φάκελο του διαγωνισμού
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων, ……………………………… (ΑΦΜ:
∆.Ο.Υ. ), τη σίτιση σε
ηµερήσια βάση µεσηµβρινού γεύµατος, σε ατοµικές µερίδες και ατοµική συσκευασία ,
τριακοσίων τριάντα (342) µαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου κατά το σχολικό έτος
2017-2018, , µε τις τιµές της ροσφοράς του , και τους αρακάτω όρους:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η ροµήθεια σε ηµερήσια βάση µεσηµβρινού
γεύµατος, σε ατοµικές µερίδες και ατοµική συσκευασία , για τη σίτιση ερίου τριακοσίων
τριάντα (342) µαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018, ως
εξής :
Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΔΩΝ

ΕΙΔΟΣ ( ΜΕΡΙΔΑ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟ (€)

Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή με κουβέρ
σύμφωνα με το συνημμένο μηνιαίο
πρόγραμμα σίτισης
1

39.000
Πρόχειρο φαγητό (σάντουιτς με χυμό)
σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα σίτισης
3.420

2

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ
Άρθρο 2
∆ιάρκεια σύµβασης – Χρόνος, τρό&ος και τό&ος &αράδοσης υλικών
1. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το διάστηµα του σχολικού έτους 2017-2018.
Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα αό
συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και την
υογραφή της νέας σύµβασης, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4)
µηνών, αό την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2018-2019 στο µέτρο ου δεν θα υάρξει,
κατά το χρόνο της αράτασης, υέρβαση των οσοτήτων ου καθορίζονται στη διακήρυξη, ως
και εραιτέρω οικονοµική ειβάρυνση του ∆ήµου .
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2. Η καθηµερινή σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου θα γίνεται µε
µεσηµβρινά γεύµατα, σε ατοµικές µερίδες και ατοµική συσκευασία.
Α. ΕΙ∆ΟΣ :
Κάθε µεσηµβρινό γεύµα θα αοτελείται αό το κυρίως ιάτο, τη σαλάτα τη φέτα (ελληνική),
το φρούτο ή το γλυκό και το ψωµί , σύµφωνα µε το ενδεικτικό µηνιαίο ρόγραµµα σίτισης
ου εισυνάτεται στο Παράρτηµα της διακήρυξης αυτής. Κατ εξαίρεση 10 ηµέρες κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους θα ροσφερθεί ρόχειρο φαγητό ( σάντουιτς και χυµός ).
Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Τα γεύµατα αρασκευάζονται αυθηµερόν και θα αραδίδονται ζεστά σε κατάλληλα
διαµορφωµένα για τη συντήρηση των τροφίµων οχήµατα στις εγκαταστάσεις του σχολείου.
Τα τρόφιµα και γενικά οι ρώτες ύλες αό τις οοίες θα αρασκευάζονται τα γεύµατα (κύριο
ιάτο και τα συνοδευτικά τους) ρέει να είναι αρίστης οιότητας και να ληρούν τους όρους
του κώδικα τροφίµων και οτών και των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
Τα κρέατα, ψάρια κ.λ., ρέει να είναι νωά, οι σαλάτες να είναι εοχής, τα γλυκά να είναι
σε ελαφρά µορφή, τα φρούτα να έχουν οικιλία.
Τα ροσφερόµενα γεύµατα ρέει να αρασκευάζονται µε χρήση αρθένου ελαιολάδου και
να µην εριέχουν σορέλαια και ζωικά λίη και ρόσθετα συστατικά (γαλακτωµατοοιητές,
σταθεροοιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υοκατάστατα κ.λ.) ου χαρακτηρίζονται
αό την κείµενη νοµοθεσία ως εικίνδυνα, ειβλαβή ή ύοτα για την υγεία των µαθητών.
Σε ερίτωση ου µέρος των ροσφερόµενων γευµάτων δεν είναι αρασκευασµένα αό τον
ίδιο ροµηθευτή (.χ. κοµόστα), τότε αυτός οφείλει µε δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον
αραάνω όρο.
Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ :
Το βάρος της κάθε µερίδας ρέει να είναι αυτό ου ροσδιορίζεται αό τις ισχύουσες
αγορανοµικές και λοιές διατάξεις.
∆. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
Το ηµερήσιο γεύµα θα συσκευάζεται κατά τρόο ου να διασφαλίζονται αόλυτα οι όροι
ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής µεταφοράς και θα συνοδεύεται αό κατάλληλα ιρούνια –
κουτάλια – µαχαίρια λαστικά (χωρίς ροεξοχές και ανωµαλίες χύτευσής τους), χαρτοετσέτες
αλατοίερο κ.λ.
Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ :
Τα τρόφιµα θα µεταφέρονται σε κατάλληλα διαµορφωµένα για τη συντήρηση των τροφίµων
οχήµατα (τα οοία για τον σκοό αυτό θα έχουν βεβαίωση α’ την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής
& Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας), εντός των κλειστών δοχείων
αρασκευής των ή σε ατοµικά σερβιρισµένα ιατάκια, τα οοία θα κουµώνουν υοχρεωτικά.
Όσοι έρχονται σε εαφή µε το φαγητό θα ακολουθούν κανόνες ατοµικής υγιεινής θα φορούν
ενδύµατα εργασίας κατά τη διανοµή και θα έχουν ατοµικά βιβλιάρια υγείας τα οοία θα
ειδεικνύουν στην Ειτροή αραλαβής, αν και όοτε ζητηθούν.
Το ηµερήσιο γεύµα θα διανέµεται ζεστό (µεταφερόµενο σε κατάλληλους για το σκοό αυτό
θερµοθαλάµους) και τα ατοµικά γεύµατα θα οµαδοοιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των
µαθητών – µαθητριών κάθε τµήµατος. Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται σε δύο βάρδιες και το
φαγητό θα σερβίρεται στην τραεζαρία του σχολείου.
Η µεταφορά των µερίδων θα γίνεται µε φροντίδα του ροµηθευτή και θα ρέει να ληροί
αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές
διατάξεις, η δε αράδοση των γευµάτων στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου, θα γίνεται κάθε
εργάσιµη ηµέρα , σε χρόνο και χώρο ου θα καθορισθεί µετά αό έγγραφη υόδειξη της
∆ιεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου και µε δυνατότητα τροοοίησης µετά αό έγκαιρη
ενηµέρωση ρος τον ροµηθευτή.
ΣΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:
Η διανοµή του φαγητού στους µαθητές καθώς είσης και η αοκοµιδή των αορριµµάτων, θα
γίνεται µε ευθύνη και µε το ροσωικό του ροµηθευτή.
Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ :
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Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα ασκείται Υγειονοµικός Έλεγχος αό οµάδα
εµειρογνωµόνων των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας και
Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας Αιτ/νίας στις εγκαταστάσεις του ροµηθευτή και κυρίως στο
χώρο αοθήκευσης των ρώτων υλών , στον χώρο ροετοιµασίας και αρασκευής των
γευµάτων αλλά και στο χώρο του σχολείου όου θα αραδίδονται τα γεύµατα.
Το ροσωικό το αασχολούµενο αό τον ροµηθευτή στην ροετοιµασία, στη µεταφορά και
στην ροσφορά των γευµάτων στους µαθητές ρέει να έχει ιστοοιητικό υγείας.
Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ :
Η συµεριφορά των ατόµων ου θα έρχονται σε εαφή µε µαθητές, τους γονείς και το
ροσωικό του σχολείου ρέει να είναι άψογη.
Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ :
1. Η ∆/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών,
εορτών, εξετάσεων , µειωµένου ωραρίου, κ.λ. ή όοτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι
ρόσφορη ή αναγκαία η σίτιση των µαθητών, µετά αό έγκαιρη έγγραφη ή µη ροειδοοίηση
του ροµηθευτή. Ανάλογα ισχύουν και στις εριτώσεις κατά τις οοίες δεν ρόκειται να
λειτουργήσει το σχολείο µετά αό αόφαση του ∆ήµου ή του Υουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων , η οοία ανακοινώνεται αό τα ραδιοτηλεοτικά µέσα.
Ως έγκαιρη ροειδοοίηση εννοείται αυτή ου θα ραγµατοοιείται την ροηγουµένη
τουλάχιστον ηµέρα αό εκείνη ου ρόκειται να γίνει η αναστολή της σίτισης. Κατεξαίρεση
και µόνο για αρόβλετα και έκτακτα γεγονότα, η ενηµέρωση του σιτιστή για την αναστολή
για την µερική ή ολική αναστολή της σίτισης , µορεί να ραγµατοοιηθεί το ρωί της ίδιας
ηµέρας.
2. Η ∆/νση του σχολείου δύναται να ααιτεί ερικοή ορισµένων γευµάτων έως και το ήµισυ
εί του συνόλου ηµερησίως, όοτε αυτό κριθεί αναγκαίο (αουσίες µαθητών, ηµερήσιες
εκδροµές κ.λ.). Είσης δύναται να ααιτήσει αλλαγή του τόου σίτισης µέρους µαθητών ή
όλης της δύναµης των µαθητών λόγω µεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων, άντα όµως
µετά αό συνεννόηση µε τον ροµηθευτή. Κατά τη διάρκεια του έτους ορίζονται 10 ηµέρες
ηµιδιατροφής όου θα ροσφερθεί στους µαθητές σάντουιτς και χυµός.
3. Κατά την ερίοδο των Νηστειών (Χριστούγεννα-Πάσχα), οι µαθητές ου ειθυµούν να
σιτίζονται νηστίσιµα φαγητά, να δηλώσουν την ειθυµία αυτή στην ∆/νση του σχολείου, η
οοία συνεννόηση µε τον ροµηθευτή, θα µεριµνά για τη νηστίσιµη σίτισή τους.
4. Τέλος , ο ροµηθευτής υοχρεούται κάθε ηµέρα να ροσφέρει δωρεάν µία ειλέον µερίδα
ως δείγµα.
3. ∆ιαδικασία &αραλαβής γευµάτων
Η αράδοση των ατοµικών γευµάτων των µαθητών θα γίνεται σε χώρο ου θα υοδείξει,
εγγράφως, η ∆ιεύθυνση του Μουσικού Σχολείου, µε φροντίδα, δαάνες και µεταφορικά µέσα
του αναδόχου τα οοία θα είναι τελείως καθαρά και αολυµασµένα,σ ύµφωνα µε την
αράγραφο Ε’ της αρ. 6.1.1 της αρούσης διακήρυξης.
Η αράδοση των γευµάτων θα γίνεται την ώρα ου θα ορίζεται, εγγράφως, αό τη ∆ιεύθυνση
του Μουσικού Σχολείου.
Τα ροµηθευόµενα είδη θα αραδίδονται συνοδευόµενα αό το αντίστοιχο δικαιολογητικό
αράδοσης ( δελτίο αοστολής κ.λ..) , στο οοίο θα αναγράφεται κάθε στοιχείο ου
ροβλέεται αό τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές
διατάξεις.
Η οιοτική και οσοτική αραλαβή θα ενεργείται αό την αρµόδια Ειτροή Παραλαβής του
∆ήµου ου συγκροτήθηκε µε την υ΄αριθ. 30/2017 Αόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Για την άµεση, καθηµερινή και έγκαιρη οιοτική και οσοτική αραλαβή των γευµάτων θα
συγκροτηθεί µε αόφαση της ∆ιεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου ,αρµόδια
τριµελής ειτροή αοτελούµενη αό εκαιδευτικούς ή διοικητικούς υαλλήλους του
σχολείου ή εκρόσωο του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου για την υοβοήθηση
του έργου της Ειτροής αραλαβής του ∆ήµου .
Η ειτροή αυτή θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή, οιοτικά και οσοτικά αράδοση του
ροβλεόµενου για κάθε ηµέρα γεύµατος.
Σελίδα 47

Ειδικότερα στις αρµοδιότητες της ειτροής εµίτουν:
α) ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής αολύµανσης (βάση βεβαιώσεων) του
µεταφορικού µέσου του ροµηθευτή .
β) και ο έλεγχος της οιότητας, της κατηγορίας, της ροέλευσης ως και κάθε ειδικού
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των αραδιδοµένων ειδών .
Ο ροµηθευτής οφείλει ααραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς των ροσκοµιζοµένων
ειδών όως κατηγορία, ροέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα, τους οοίους η
ειτροή αραλαβής δύναται να ελέγχει µε βάση την αραγγελία του σχολείου και τα
αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο αοστολής του ροµηθευτή.
Στη συνέχεια θα υογράφεται ρωτόκολλο αραλαβής ή αόρριψης των ροσκοµιζόµενων
ειδών .
Σε ερίτωση οµόφωνης αόρριψης του ροσκοµιζοµένου γεύµατος ή τµήµατος αυτού µόνο
για λόγους οιότητας, ο ροµηθευτής, εφόσον το ειθυµεί, µορεί να ζητήσει
ραγµατογνωµοσύνη αό τους αρµόδιους υαλλήλους των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγιεινής &
Κοινωνικής Μέριµνας και Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας Αιτωλ/νίας ,οι οοίοι
ροβαίνουν αρχικά σε µακροσκοικό και στη συνέχεια σε µικροσκοικό αναλυτικό έλεγχο σε
αντίστοιχα εργαστήρια.
Την ίδια ραγµατογνωµοσύνη µορεί να ζητήσει και η αραάνω τριµελής ειτροή εάν και
όοτε κριθεί σκόιµο α΄ αυτή.
Κατά την αράδοση των γευµάτων ρέει να αρίσταται ο ροµηθευτής αυτοροσώως ή µε
αντιρόσωο, του οοίου την ιδιότητα ρέει να καταστήσει γνωστή στο σχολείο, για να
υογράψει τα σχετικά ρωτόκολλα αραλαβής ή αόρριψης των γευµάτων, διενέργειας
δειγµατοληψιών και διαίστωσης αραβάσεων.
Εάν ο ροµηθευτής ή ο αντιρόσωος του αρνηθεί να υογράψει τα αραάνω ρωτόκολλα,
θα ρέει να γίνεται ρητή µνεία σ’ αυτά για την άρνηση της υογραφής του. Στο ρακτικό θα
καταγράφονται εκτός αό τα ραγµατικά γεγονότα ου συνιστούν την αράβαση, η
χρονολογία της αράβασης το είδος, η οσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους ου
αορρίφθηκε, όως και κάθε άλλο στοιχείο το οοίο η Ειτροή Παραλαβής κρίνει
ααραίτητο να µνηµονευτεί.
Άρθρο 3
Αµοιβή – Τρό&ος &ληρωµής
1. Η αµοιβή του αναδόχου ροκύτει σύµφωνα µε την ροσφορά του ου είναι ……………….
Στην αµοιβή δεν συµεριλαµβάνεται ΦΠΑ
2. Η ληρωµή του αναδόχου θα ραγµατοοιηθεί τµηµατικά µε την καταβολή του 100% της
συµβατικής αξίας των αραδιδόµενων γευµάτων .
Η ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ροσκόµιση των νοµίµων
αραστατικών και δικαιολογητικών ου ροβλέονται αό τις διατάξεις του άρθρου 200 αρ.
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ου τυχόν ήθελε ζητηθεί αό τις
αρµόδιες υηρεσίες ου διενεργούν τον έλεγχο και την ληρωµή.
3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ειβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την αράδοση του υλικού
στον τόο και µε τον τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε
τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης Υέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ειβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υέρ του ∆ηµοσίου, η οοία υολογίζεται εί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης. Το οσό αυτό αρακρατείται σε
κάθε ληρωµή αό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
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∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης Υέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ειβάλλεται (άρθρο 350 αρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)
Οι υέρ τρίτων κρατήσεις υόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3 %
και στην ε’ αυτού εισφορά υέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε ληρωµή θα γίνεται η ροβλεόµενη αό την κείµενη νοµοθεσία αρακράτηση
φόρου εισοδήµατος αξίας 4 % εί του καθαρού οσού.
Άρθρο 4
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Η δαάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.002 του ροϋολογισµού έτους 2017 στον οοίο
έχει δεσµετεί ίστωση µε την υ’ αριθ. 184/2017 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής, εί της
οοίας υάρχει βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υηρεσίας, για την ύαρξη
διαθέσιµου οσού, τη συνδροµή των ροϋοθέσεων της αρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016
και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης ίστωσης µε α/α Β655/2017
και αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 2018 στον οοίο θα ροβλεφθεί κατά ροτεραιότητα το
υόλοιο οσό .
Η δαάνη θα καλυφθεί αό ειδική χρηµατοδότηση του ΥΠ.ΕΣ.
Άρθρο 5
Υ&οχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης τις υοχρεώσεις του
ου αορρέουν αό τις διατάξεις της εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας, ου έχουν θεσιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οοίες
ααριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υοχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται αό τα όργανα ου ειβλέουν την εκτέλεση
της αρούσας σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υηρεσίες ου ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης
της σύµβασης
γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµιστευτικότητα των ληροφοριών
ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 6
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ&τώτου - Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υοχρεωτικά έκτωτος αό τη σύµβαση και αό κάθε δικαίωµα
ου αορρέει αό αυτήν, µε αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα αό γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, αραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά
υλικά ή δεν εισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο
αράτασης ου του δοθεί, σύµφωνα µε όσα ροβλέονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και
την αρίθµ. ρωτ.: διακήρυξη.
∆εν κηρύσσεται έκτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα ου εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα ου κηρύσσεται έκτωτος αό την σύµβαση, ειβάλλεται , µε
αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το
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οοίο υοχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο ρος αροχή εξηγήσεων, ολική κατάτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Ειλέον µορεί να ειβληθεί ο ροβλεόµενος αό το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αοκλεισµός του αναδόχου αό τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
2. Για κάθε καθυστέρηση στην µεταφορά των γευµάτων ή αοδεδειγµένη αρατυία ή
βλαβερή συνέεια στην υγεία των µαθητών (τροφική δηλητηρίαση) για την οοία ευθύνεται ο
ροµηθευτής ειβάλλονται ρόστιµα.
Ειδικότερα:
1. Για καθυστέρηση λέον των 20΄ της ώρας ου δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας
(δύσκολες καιρικές συνθήκες) ,θα ειβάλλεται ρόστιµο 120 €.
2. Ο σιτιστής (ροµηθευτής) ευθύνεται για την εκάστοτε κακή οιότητα στα τρόφιµα ου
ροσφέρει. Σε ερίτωση ου αοδεδειγµένα θα υάρχει τέτοιο εριστατικό και το οοίο θα
ειβεβαιώνεται και αό τις αρµόδιες Υγειονοµικές υηρεσίες της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας
θα ειβάλλεται ρόστιµο 600,00 €.
3.Τέλος σε ερίτωση ου θα διαιστωθούν ερισσότερες αό έντε (5) αρατυίες κατά την
διάρκεια της σύµβασης , τότε η υηρεσία έχει το δικαίωµα της διακοής της χωρίς
αοζηµίωση, καθώς και το δικαίωµα να ααιτήσει αό τον ροµηθευτή το ειλέον
χρηµατικό οσό ου θα ροκύψει αό τη νέα σύµβαση µε τον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη.
4.Ο σιτιστής (ροµηθευτής) είσης ευθύνεται για συνέειες βλαβερές στην υγεία των µαθητών,
όως τροφική δηλητηρίαση, η οοία αοδεδειγµένα ( είτε αό Νοσοκοµείο, είτε αό
Ασφαλιστικό Ίδρυµα ,είτε αό ιδιωτική κλινική) θα οφείλεται στο φαγητό ου ροσφέρθηκε.
Σε ερίτωση τέτοιου εριστατικού θα ειβάλλεται ρόστιµο 2.000,00 €. Σε ερίτωση
εανάληψης αρόµοιου εριστατικού η υηρεσία έχει το δικαίωµα της διακοής της
σύµβασης χωρίς αοζηµίωση , καθώς και το δικαίωµα να ααιτήσει αό τον ροµηθευτή το
ειλέον χρηµατικό οσό ου θα ροκύψει αό τη νέα σύµβαση µε τον δεύτερο κατά σειρά
µειοδότη.
Τα αραάνω ρόστιµα ο ∆ήµος Αγρινίου έχει δυνατότητα να τα αρακρατήσει αό το οσό
της εγγυητικής ειστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 7
Υ&εργολαβία
1. Ο Ανάδοχος δεν ααλλάσσεται αό τις συµβατικές του υοχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υεργολάβους. Η τήρηση των
υοχρεώσεων της αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 αό υεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος µε το αό …… έγγραφό του, το οοίο εισυνάτεται στην αρούσα, και
σύµφωνα µε τον υ’ αριθ.4.4 όρο της διακήρυξης ενηµέρωσε το ∆ήµο για το όνοµα, τα
στοιχεία εικοινωνίας και τους νόµιµους εκροσώους των υεργολάβων του, οι οοίοι
συµµετέχουν στην εκτέλεση της σύµβασης. Υοχρεούται να γνωστοοιεί στο ∆ήµο κάθε
αλλαγή των ληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις
ααιτούµενες ληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υεργολάβο, τον οοίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιµοοιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, ροσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε ερίτωση διακοής της συνεργασίας του Αναδόχου
µε υεργολάβο/ υεργολάβους της σύµβασης, αυτός υοχρεούται σε άµεση γνωστοοίηση
της διακοής αυτής στο ∆ήµο, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/
των τµηµάτων της σύµβασης είτε αό τον ίδιο, είτε αό νέο υεργολάβο τον οοίο θα
γνωστοοιήσει στο ∆ήµο κατά την ως άνω διαδικασία.
Άρθρο 8
Τρο&ο&οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µορεί να τροοοιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να ααιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋοθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου
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Άρθρο 9
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
Ο ∆ήµος µορεί, µε τις ροϋοθέσεις ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υοστεί ουσιώδη τροοοίηση, κατά την έννοια της αρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, ου θα ααιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια αό τις καταστάσεις
ου αναφέρονται στην αράγραφο 2.3 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έρεε να έχει
αοκλειστεί αό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έρεε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής αραβίασης των
υοχρεώσεων ου υέχει αό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οοία έχει
αναγνωριστεί µε αόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 10
Ε&ίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
αρίθµ. ρωτ54137/11-8-2017 .. διακήρυξης και συµληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύµβαση διέεται αό το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε ερίτωση διαφορών, ου ενδεχοµένως
ροκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ
αφορµής της, ο ∆ήµος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε ροσάθεια για φιλική είλυσή
τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής ίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Ο ανάδοχος µορεί κατά των αοφάσεων ου ειβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος
αράδοσης υλικών), 6.3 (Αόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε
ανατρετική ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών αό την ηµεροµηνία ου έλαβε γνώση της
σχετικής αόφασης. Εί της ροσφυγής, αοφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα αό
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω αόφαση δεν ειδέχεται ροσβολή µε άλλη οοιασδήοτε φύσεως διοικητική
ροσφυγή.
Άρθρο 11
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρό&ος &αραλαβής υλικών
1Η καθηµερινή σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου θα γίνεται µε
µεσηµβρινά γεύµατα, σε ατοµικές µερίδες και ατοµική συσκευασία.
2.Η αράδοση των ατοµικών γευµάτων των µαθητών θα γίνεται σε χώρο ου θα υοδείξει,
εγγράφως, η ∆ιεύθυνση του Μουσικού Σχολείου, µε φροντίδα, δαάνες και µεταφορικά µέσα
του αναδόχου τα οοία θα είναι τελείως καθαρά και αολυµασµένα,σ ύµφωνα µε την
αράγραφο Ε’ της αρ. 6.1.1 της αρούσης διακήρυξης.
Η αράδοση των γευµάτων θα γίνεται την ώρα ου θα ορίζεται, εγγράφως, αό τη ∆ιεύθυνση
του Μουσικού Σχολείου.
Τα ροµηθευόµενα είδη θα αραδίδονται συνοδευόµενα αό το αντίστοιχο δικαιολογητικό
αράδοσης ( δελτίο αοστολής κ.λ..) , στο οοίο θα αναγράφεται κάθε στοιχείο ου
ροβλέεται αό τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές
διατάξεις.
Η οιοτική και οσοτική αραλαβή θα ενεργείται αό την αρµόδια Ειτροή Παραλαβής του
∆ήµου ου συγκροτήθηκε µε την υ΄αριθ. 30/2017 Αόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Για την άµεση, καθηµερινή και έγκαιρη οιοτική και οσοτική αραλαβή των γευµάτων θα
συγκροτηθεί µε αόφαση της ∆ιεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου ,αρµόδια
τριµελής ειτροή αοτελούµενη αό εκαιδευτικούς ή διοικητικούς υαλλήλους του
σχολείου ή εκρόσωο του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου για την υοβοήθηση
του έργου της Ειτροής αραλαβής του ∆ήµου .
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Η ειτροή αυτή θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή, οιοτικά και οσοτικά αράδοση του
ροβλεόµενου για κάθε ηµέρα γεύµατος.
Ειδικότερα στις αρµοδιότητες της ειτροής εµίτουν:
α) ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής αολύµανσης (βάση βεβαιώσεων) του
µεταφορικού µέσου του ροµηθευτή .
β) και ο έλεγχος της οιότητας, της κατηγορίας, της ροέλευσης ως και κάθε ειδικού
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των αραδιδοµένων ειδών .
Ο ροµηθευτής οφείλει ααραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς των ροσκοµιζοµένων
ειδών όως κατηγορία, ροέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα, τους οοίους η
ειτροή αραλαβής δύναται να ελέγχει µε βάση την αραγγελία του σχολείου και τα
αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο αοστολής του ροµηθευτή.
Στη συνέχεια θα υογράφεται ρωτόκολλο αραλαβής ή αόρριψης των ροσκοµιζόµενων
ειδών .
Σε ερίτωση οµόφωνης αόρριψης του ροσκοµιζοµένου γεύµατος ή τµήµατος αυτού µόνο
για λόγους οιότητας, ο ροµηθευτής, εφόσον το ειθυµεί, µορεί να ζητήσει
ραγµατογνωµοσύνη αό τους αρµόδιους υαλλήλους των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγιεινής &
Κοινωνικής Μέριµνας και Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας Αιτωλ/νίας ,οι οοίοι
ροβαίνουν αρχικά σε µακροσκοικό και στη συνέχεια σε µικροσκοικό αναλυτικό έλεγχο σε
αντίστοιχα εργαστήρια.
Την ίδια ραγµατογνωµοσύνη µορεί να ζητήσει και η αραάνω τριµελής ειτροή εάν και
όοτε κριθεί σκόιµο α΄ αυτή.
Κατά την αράδοση των γευµάτων ρέει να αρίσταται ο ροµηθευτής αυτοροσώως ή µε
αντιρόσωο, του οοίου την ιδιότητα ρέει να καταστήσει γνωστή στο σχολείο, για να
υογράψει τα σχετικά ρωτόκολλα αραλαβής ή αόρριψης των γευµάτων, διενέργειας
δειγµατοληψιών και διαίστωσης αραβάσεων.
Εάν ο ροµηθευτής ή ο αντιρόσωος του αρνηθεί να υογράψει τα αραάνω ρωτόκολλα,
θα ρέει να γίνεται ρητή µνεία σ’ αυτά για την άρνηση της υογραφής του. Στο ρακτικό θα
καταγράφονται εκτός αό τα ραγµατικά γεγονότα ου συνιστούν την αράβαση, η
χρονολογία της αράβασης το είδος, η οσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους ου
αορρίφθηκε, όως και κάθε άλλο στοιχείο το οοίο η Ειτροή Παραλαβής κρίνει
ααραίτητο να µνηµονευτεί.
3. Η αραλαβή των γευµάτων ενεργείται αό την αρµόδια ειτροή αρουσία του
αναδόχου. Εάν κατά την αραλαβή διαιστωθεί αόκλιση αό τις συµβατικές τεχνικές
ροδιαγραφές, η ειτροή αραλαβής µορεί να ροτείνει ή την τέλεια αόρριψη ή τη
µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όοιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν
συµµορφωθεί ρος τις ροτάσεις της ειτροής, εντός της αό της ίδιας οριζόµενης
ροθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να ροβεί στην τακτοοίηση τούτων σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον λέον ρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα
αυτού τρόο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαανών χρησιµοοιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η
αραλαβή των αραάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την άροδο του
συµβατικού χρόνου εγγύησης.
Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης των υλικών µορεί να αρατείνεται, ριν αό τη λήξη του
αρχικού συµβατικού χρόνου αράδοσης, υό τις ροϋοθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην ερίτωση ου το αίτηµα υοβάλλεται αό τον ανάδοχο και η αράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ου
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµρόθεσµη αράδοση των συµβατικών ειδών
ειβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 12
Ανα&ροσαρµογή τιµής
∆εν ειτέεται αναροσαρµογή τιµών.
Άρθρο 13
Λύση της σύµβασης
Με την ειφύλαξη του άρθρου 9 της αρούσας, η σύµβαση λύεται µε την άροδο της
ηµεροµηνίας διάρκειας της, όως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της αρούσας.
Αφού συντάχθηκε η αρούσα σύµβαση σε δύο αντίτυα, αναγνώσθηκε και υογράφηκε ως
ακολούθως αό τα συµβαλλόµενα µέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ……………….

………………………………….

………………………
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6012
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10-ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 30100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- Τηλέφωνο: 2641360274
- Ηλ. ταχυδρομείο: dagrpromithion@agrinio.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.cityofagrinio.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC001817217
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
54137/11-8-2017
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό
του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
xviii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστική απόφαση:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
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(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[]
Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
xxviii
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Έχει

συνάψει

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
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[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
[……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το

Απάντηση:
Αριθμός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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ημερομηνίες

παραλήπτες

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii

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

iii

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

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.

xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
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νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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

xxi

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi

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

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.

xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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Α∆Α:7Τ7ΒΩ65-ΣΘΣ
Α∆ΑΜ:17PROC001817270 2017-08-11
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθµ. (ρωτ.: 54137 /11-8-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προκηρύσσει ,ύστερα αό την αρίθµ. 184/2017 αόφαση Οικονοµικής Ειτροής ,
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό
για την ανάθεση σε τρίτο της σίτισης του
Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2017-2018 (CPV:15894210-6),
ενδεικτικού ροϋολογισµού 144.024,00Ευρώ λέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%,
ήτοι 178.589,76Ευρώ, µε κριτήριο ανάθεσης την λέον συµφέρουσα αό οικονοµικής
άοψης ροσφορά, αοκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο της ροµήθειας .
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µέσω
της ∆ιαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, µε
ηµεροµηνία έναρξης υοβολής ροσφορών την 14/8/2017 και ώρα 15:00µ.µ. και
καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής των ροσφορών την 4 /9/ 2017 και ώρα
17:00 µ.µ.
Η ηλεκτρονική αοσφράγιση των ροσφορών θα γίνει στις 8/9/2017 και ώρα
10:00 .µ.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε οσοστό 1% της ροϋολογισθείσης δαάνης,
xωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.440,24 Ευρώ .
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, λήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική ρόσβαση µέσω της διαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ( αριθµός συστήµατος 45054) και αό την ιστοσελίδα του ∆ήµου :
www.cityofagrinio.gr
και τη διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► 2017
Η εκτέλεση της ροµήθειας διέεται αό τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .
Για ερισσότερες ληροφορίες αευθυνθείτε κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ( Παλαµά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο , αρµόδιος:
Σταύρου ∆ήµητρα τηλ. : 2641360274 fax: 2641052543 )

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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