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Σει. 23520-90140
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.300/192
θνηίλα, 22 Μαη 2019
πλ.:1 ρεδ. χκβαζεο

ΠίλαθαοΑπνδεθηψλ
ΚΟΗΝ:

ΘΔΜΑ: ∆ηαθήξπμε πλνπηηθνχ ∆ηαγσληζµνχ (∆.26/19) γηα ηελ Δηήζηα
Πξνµήζεηα Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ Κξεαηνζθεπαζκάησλ γηα
Κάιπςε Αλαγθψλ Δζηηαηνξίνπ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ.
1.

Έρνληαο ππφςε:

α.
Σν Ν∆ 721/70 (ΦΔΚ 251 Α’) πεξί «Οηθνλνµηθήο Μεξίµλεο
θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ ∆πλάµεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη εθάζηνηε
ηζρχεη.
β.
Σν Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45
Α’)
«Κχξσζε
ηνπ
Κψδηθα
∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη εθάζηνηε
ηζρχεη.
γ.
Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ 112 Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα” θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσοηζρχεη.
δ.
Σν Ν.4013/11 (ΦΔΚ 204 Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ
πµβάζεσλ», φπσο ηζρχεη.
ε.
Σν Ν.4152/13 (ΦΔΚ 107 Α’) «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξµνγήο
ησλ Νφµσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα επί ηεο παξαγξάθνπ Ε
«Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εµπνξηθέο
ζπλαιιαγέο», φπσοηζρχεη.
ζη.
Σν Ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α΄) «Φνξνινγία εηζνδήµαηνο,
επείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ
Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
δ.
Σν Ν.4270/14 «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο
θαη
επνπηείαο (ελζσµάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - ∆εµφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσοηζρχεη.
./.
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ε.
Σν Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147 Α΄) «∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ,
Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη.
ζ.
Σν άξζξν 47 ηνπ Ν.4472/17 (ΦΔΚ 74 Α΄) «πληαμηνδνηηθέο
δηαηάμεηο ∆εµνζίνπ θαη
ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ
Ν.4387/16,
κέηξα
εθαξµνγήο ησλ δεµνζηνλνµηθψλ ζηφρσλ θαη µεηαξξπζµίζεσλ, µέηξα θνηλσληθήο
ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζµίζεηο, Μεζνπξφζεζµν Πιαίζην ∆εµνζηνλνµηθήο
ηξαηεγηθήο 2018-21 θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
η.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ
ηνπο δηαηάθηεο», θαζψο θαη ηηο νδεγίεο νξζήο εθαξµνγήο ηνπ βάζεη ηνπ ππ΄ αξ.
πξση. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγξάθνπ ηνπ ΤπνπξγείνπΟηθνλνµηθψλ.
ηα.
Σελ ππ’ αξηζµ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απφθαζε
ΤΔΘΑ (ΦΔΚ 2300 Β΄) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνµηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη
Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο ∆ηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ ∆πλάµεσλ θαη ζε
Πξντζηαµέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο», φπσοηζρχεη.
ηβ.
Σελ ππ΄ αξηζµ. Π1/2380/18 ∆εθ 2012 Απφθαζε γηα
ηε«Ρχζµηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, µεηαθνξψλ θαη ∆ηθηχσλ».
ηγ.
Σελ ππ΄ αξηζµ. 15143 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνµηθψλ (ΦΔΚ 3335 Β΄) πεξί «Καζνξηζµφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζµνχ, ηεο
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ΔΑΑ∆ΖΤ, θαζψο
θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνµεξεηψλ εθαξµνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, άξζξνπ 4 ηνπ
Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204) φπσοηζρχεη.
ηδ.

Σελ ππ΄ αξηζµ. 158/2016/25-10-16 (ΦΔΚ 3698 Β΄)
Απφθαζεο
ηεο
ΔΑΑ∆ΖΤ
πεξί
«Έγθξηζε
Σππνπνηεµέλνπ
ΔληχπνπΤπεχζπλεο∆ήισζεο (ΣΔΤ∆) ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ
Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεµνζίαο ζχµβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ
νδεγηψλ», φζνλ αθνξά παξ.4 άξζξνπ 79 Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147).
ηε.
Σελ ππ΄ αξηζµ. 1191/14-03-17 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Γηθαηνζχλεο, ∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ πεξί «Καζνξηζµνχ ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζµνχ ηεο
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
ιεπηνµεξεηψλ εθαξµνγήο ηεο παξ. 3 άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147 Α΄).
ηζη. Σελ ππ΄ αξηζµ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781 Β΄) Απφθαζεο
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµίαο θαη πεξί «Ρχζµηζε εηδηθφηεξσλ ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ
(ΚΖΜ∆Ζ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαηΑλάπηπμεο.
ηδ.

Σα θαησηέξσ ζεζµηθά θείµελα ηεο ΠΑ:
(1)

Σν

ΔΠΑ

Γ-05/18
./.
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Αεποποπίαρ (ΕΣΡΑ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
(2)
Σν ΔΠΑ ∆-45/10 «Βαζηθέρ Απσέρ Τγηεηνήρ Σποθίµυν
θαη Νεπού», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαηηζρχεη.
ηε.
Σν Πξσηνγελέο Αίηεµα 19REQ004988381 µέζσ ηεο
πιαηθφξµαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ
(ΚΖΜ∆Ζ) γηα ηελ πξνµήζεηα εηδψλ ζέµαηνο.
ηζ.
Σελ µεξίδα απνζεκαηηθνχ "Κέξδε Δζηηαηνξίνπ" ηεο Μνλάδαο,
ε νπνία εµθαλίδεη ηθαλφ ππφινηπν.
θ.
Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηµφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξνµήζεηαο
ζέµαηνο, πξνθεηµέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλειαζηηθέο αλάγθεο ηξνθνδνζίαο ηνπ
Δζηηηνξίνπ ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο, σο ην εγθεθξηκέλν αίηεκα 19REQ004988450.
Πξνθεξύζζνπµε
2.
πλνπηηθφ δηαγσληζµφ ζε έλα ζηάδην, ζχµθσλα µε ην άξζξν 117
ηνπ Ν. 4412/16, θαζψο θαη ηα γεληθά ζηνηρεία, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο
ησλ παξαξηεκάησλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, σο
ηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα "Α", "Β" θαη "Γ". Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί
κε ηελ ππνβνιή
έγγξαθσλ ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ θαη µε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηµήο αλά είδνο, γηα ηελ εηήζηα πξνµήζεηα
θξεαηνζθεπαζκάησλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δζηηαηνξίνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο.
3.
Ζ ππνγξαθή ζχµβαζεο, σο ζπλεκκέλν ζρέδην ζην παξφλ, ζα είλαη
δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο ελψ νη αθξηβείο ππφ
πξνκήζεηα πνζφηεηεο δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα θαζψο
εμαξηψληαη απφ απξφβιεπηνπο ιφγνπο (δήηεζε, θαηξηθέο ζπλζήθεο, πξφγξακκα
ζπζζηηίνπ θιπ).
4.
Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνµήζεηαο είλαη 67.381,90 €
(ζπκπ. ΦΠΑ 13%).
5.
Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 4ε Ηνπλίνπ 2019
εµέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00 ζηελ αίζνπζα ηεο Λέζρεο Αμθσλ ηεο Μνλάδνο.
6.
Οη ελδηαθεξφµελνη πνπ επηζπµνχλ λα ιάβνπλ µέξνο ζην δηαγσληζµφ
µπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχµθσλαµε ηα
νξηδφµελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε µε ηνπ εμήο ηξφπνπο:
α.
Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε ∆ηεχζπλζε ΚΔΓΑ θνηίλαο, Παξαιία
θνηίλαο, ΣΚ 600 63 θνηίλα Πίεξίαο, ηαρπδξνµηθά, µε ζπζηεµέλε επηζηνιή ή
ηαρπµεηαθνξέα (courier) ή µε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, µε ηελ απαξαίηεηε,
φµσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία µέρξη ηελ 3ε
Ηνπλίνπ 2019, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο
ηαρπδξνµηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεµία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην
πεξηερφµελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ.
./.
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β.
Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε µε
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεµέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζµνχ ηελ εµεξνµελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ.
7.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή πεξηέρνληαη µε νπνηνλδήπνηε άιιν
ηξφπν ζηελ Τπεξεζία µεηά ηηο παξαπάλσ εµεξνµελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη σο
µε θαλνληθέο βάζεη ησλ δηαιαµβαλνµέλσλ ηνπ Άξζξν 26 παξάγξαθνο 3β ηνπ
Ν.4412/16 θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λααπνζθξαγηζηνχλ.
8.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεµφζηα, απφ ην αξµφδην
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο
ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ.
9.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεµέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη
δεισζεί ζην Μέξνο ΗΗ, Β ηνπ Σππνπνηεµέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ ∆ειψζεσο
(ΣΔΤ∆).
10.
Αηηήµαηα γηα ηελ παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη
έγθαηξα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηµέλνπ λα µελ απαηηεζεί παξάηαζε ηεο
πξνζεζµίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζχµθσλα µε ην άξζξν 60, παξ. 3α ηνπ
Ν.4412/2016.
11.
Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζψµαηνο ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη σο
αθνινχζσο ζε ειεθηξνληθή µνξθή (.pdf) απφ ηελ επίζεµε ηζηνζειίδα ηεο
Πνιεµηθήο Αεξνπνξίαο (www.haf.gr) θαη ζην ΚΖΜ∆Ζ.
12.
Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα απεπζχλνληαη
Σµήµα Οηθνλνµηθνχ ηεο Μνλάδαο:
ηει. 23520-90140 [αξµφδηνο ρεηξηζηήο:
Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο].
κρνο (Η) Διεπζ. Εέπνο
Γηνηθεηήο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
ΚΔΓΑ//ΣΜ.ΟΗΚ.
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
ΚΔΓΑ/Κ/ ΔΣ. (Υσξίο ηα παξαξηήµαηα)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
«Α»
«B»
«Γ»

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΓΔΝΗΚΟΗ & ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ

./.
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Α-1
ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22 Μαη 2019
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖΦ.830/Α∆.1135/300/192
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖΔΗ∆ΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ
CPV

Δηήζηα Πξνµήζεηα Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ
Κξεαηνζθεπαζκάησλ
ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
[15131700-2]-Παξαζθεπάζκαηα απφ θξέαο

Πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο αλά
είδνο
Δμήληα επηά ρηιηάδεο ηξηαθφζηα νγδφληα έλα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ
επξψ θαη ελελήληα ιεπηά (67.381,90 €), ζπκπ.
∆ΑΠΑΝΖ
ΦΠΑ, ζε βάξνο Ηδίσλ Πφξσλ.
ππέξ
ΑΔΠΠ-ΔΑΓΖΤ
(νη
ΤΝΟΛΟΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % 0,13468%
θξαηήζεηο λα ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζηελ ηηµή
ηεο πξνζθνξάο)
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ

ΦΟΡΟ ΔΗΟ∆ΖΜΑΣΟ

Καηά ηελ πιεξσµή ζα παξαθξαηείηαη ν
πξνβιεπφµελνο, απφ ην Ν. 4172/13 άξζξν
64, θφξνο εηζνδήµαηνο 4%, φπσο απηφο
έρεηηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ
4 Ηνπλίνπ 2019 εµέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΖ
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ∆ΟΖ
∆ΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ

Ωο παξάγξαθνο 5-6 ηεο ∆ηαθήξπμεο.
Δληφο 48ψξνπ θαηφπηλ ηειεθσληθήο
πξνθνξηθήο ή έγγξαθεο παξαγγειίαο

ή

Κεδα θνηίλαο- [Γηαρ. Δζηηαηνξίνπ]
Έλα έηνο, ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο

1. Ο δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεί ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ηα Παξαξηήµαηα ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο
απηήο.
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2.
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ζηελ εηήζηα πξνκήζεηα εηδψλ
λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή
πξνδηαγξαθή ηεο Τπεξεζίαο θαη φπσο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά σο θαησηέξσ:
ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ

Α/Α

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ-ΔΗΓΟ

ΚΑΣ΄ΔΚΣΗΜΖ
Ζ ΔΣΖΗΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ
(θηι.)

Π/Τ ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

Π/Τ ΑΞΗΑ
(ρσξίο ΦΠΑ)

ΝΧΠΑ
ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ
1

Μνζραξίζην Μπηθηέθη
(100% κνζράξη)

2.000

6,00

12.000,00

2

νπηδνπθάθηα

1.000

6,00

6.000,00

3

Ρνιφ ρνηξηλφ

500

5,80

2.900,00

4

Ρνιφ θνηφπνπιν

500

6,80

3.400,00

5

νπβιάθη ρνηξηλφ

2.500

5,30

13.250,00

6

νπβιάθη θνηφπνπιν

2.000

6,00

12.000,00

7

Λνπθάληθν ρσξηάηηθν

1.000

3,00

3.000,00

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ
ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ
8

Κνηνκπνπθηέο

400

5,80

2.320,00

9

λίηζει θνηφπνπιν

700

6,80

4.760,00

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ

59.630,00

ΦΠΑ

7.751,90

ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟ

67.381,90

2.
Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα κεξηθά
είδε θαη φρη ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ελψ ε πξνκήζεηα ησλ
δηαθφξσλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο - απαηηήζεηο
ησλ Κπιηθείσλ θαη Λέζρεο, ρσξίο λα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ Τπεξεζία
ε πξνκήζεηα γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ.
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Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22 Μαη 19
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
ΣΖΑ∆.Φ.830/Α∆.1135/300/192
ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Άξζξν 1ν
Αληηθείµελν Πξνµήζεηαο
1.
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ εηήζηα
πξνµήζεηα
ηνπ
ΚΔΓΑ
θνηίλαο
κε
λσπά
θαη
θαηεςπγκέλα
θξεαηνζθεπάζκαηα,σο ζρεηηθφο πίλαθαο ππφ πξνκήζεηα εηδψλ
ηνπ παξαξηήκαηνο "Α" θαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ε λ φ ο έ η ν π ο , ρσξίο δηθαίσµα
παξάηαζεο. Ζ πξνυπνινγηζζείζα εηήζηα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ εμήληα επηά ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα ελφο επξψ θαη ελελήληα ιεπηψλ
(67.381,90€) ζπκπ. ΦΠΑ.
2.
Ζ αλσηέξσ ζπµβαηηθή αμία βαζίδεηαη ζε απνινγηζηηθά ζηνηρεία,
δελ δχλαηαη λα μεπεξάζεη ην πνζφ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ θαη ν
πξνµεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεµίσζε απφ ηελ Π.Α ζε
πεξίπησζε µε πξνµήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο.
Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνµήζεηαο είλαη ε πιένλ
ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο
αλά είδνο.

3.

Άξζξν 2ν
∆ηθαίσµα πµµεηνρήο
1.

∆ηθαίσµα ζπµµεηνρήο έρνπλ:
α.

ηα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα,

β.

δεµφζηνη

θνξείο

γ.
ελψζεηο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπµπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ∆ηαθήξπμε
θαη είλαη εγθαηεζηεµέλα/νη/εο ζε:
(1)

θξάηνο-µέινο ηεοΈλσζεο

(2)

θξάηνο-µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ

Δ.Ο.Υ
(3)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε
πµθσλία ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (∆), ζην βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεµφζηα ζχµβαζεθαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήµαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεµεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήµαηνο Η ηεο σο άλσ
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πµθσλίαο θαη
(4)
ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε
γ αλσηέξσ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπµεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε
ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ.
2.
Ο φξνο «νηθνλνµηθφο θνξέαο» αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο
ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο.
3.
Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλέο ζπµπξάμεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ
δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζµέλε λνµηθή µνξθή πξνθεηµέλνπ λα
ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή ζχµπξαμε ππνρξενχηαη λα
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε χµβαζε, εθφζνλ ε ιήςε
νξηζµέλεολνµηθήοµνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο
χµβαζεο.
4.
ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνµηθψλ
θνξέσλ, φια ηα µέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο ζηελ
έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί µέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο.
Άξζξν 3ν
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ
1.

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιαµβαλφµελα ζε απηέο ζηνηρεία πξέπεη:

α.
Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, µε εμαίξεζε
ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή µε - πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνζθνξά θαη πεξηέρνπλ εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφµελν, ηα νπνία µπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ µεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή.
β.
Να είλαη δαθηπινγξαθεµέλεο θαη λα µε θέξνπλ παξάηππεο
δηνξζψζεηο, ζβεζίµαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξαµµέλε
θαηµνλνγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξµφδηα επηηξνπή
απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα µνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο,
θιπ.
2.

Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απηέο:
α.

Όζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο

β.

Όζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζµα,

ζχµβαζεο,

γ.
Όηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέµηηεο πξαθηηθήο,
φπσο ζπµπαηγλίαο ή δηαθζνξάο,
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δ.

Όζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα

ραµειέο.
3.

Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη:

α.
Όζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο
δηαζέηνπλ ηα απαηηνχµελα πξνζφληα,

νη

νπνίνη

δελ

β.
Όζσλ ε ηηµή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθµεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο.
4.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξσηφηππεο, εηο απινχλ
θαη ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν. Ζ αξίζµεζε ησλ ζειίδσλ, αλά ππνθάθειν, είλαη
ππνρξεσηηθή.
5.
Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη
αθφινπζεο ελδείμεηο:
α.

ΠΡΟΦΟΡΑ (µε θεθαιαία γξάµµαηα).

β.

∆ΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΔΓΑ/Κ Τπ΄αξίζµ.26/2019.

γ.
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟ γηα ηελ εηήζηα πξνµήζεηα
θξεαηνζθεπαζκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ.
δ.
Σελ θαηαιεθηηθή
πξνζεζµίαο ππνβνιήοπξνζθνξψλ).
ε.

εµεξνµελία

(εµεξνµελία

ιήμεο

Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα.

6.
Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη ηνπο ηξεηο (3)
παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζµέλνπο θαθέινπο, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ
θέξεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α.
Φάθεινο
µε
ηελ
έλδεημε
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη επί πνηλή απφξξηςεο:
(1)
Πηζηνπνηεηηθό
ηνπ Οηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ,
ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/16, µε ην
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην
εηδηθφ επάγγειµά ηνπ, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ, θαη
αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξαµέλεη εγγεγξαµµέλνο µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
(2)
Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεύζπλεο ∆ήισζεο
(ΣΔΤ∆) σο ην ππφδεηγµα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο
Παξαξηήµαηνο,κνλνγξακκέλε ζε θάζε θχιιν θαη ε νπνία θέξεη εµεξνµελία
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εµεξνινγηαθψλ εµεξψλ πξν ηεο
θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη
βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξµφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ.
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(3)
Δμνπζηνδόηεζε
εθπξνζώπεζεο
παξηζηάκελνπο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ

γηα

ηνπο

(4)
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/ΦΔΚΑ΄ 75,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζχµθσλα µε ην Τπφδεηγµα ηεο Πξνζζήθεο «6» ηνπ
παξφληνο Παξαξηήµαηνο, ζηελ νπνία ν ζπµµεηέρσλ δειψλεη φηη ζπµθσλεί
ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη µε
ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνµήζεηεο ηνπ ∆εµνζίνπ, θαη φηη ηα
πξνζθεξφµελα είδε θαιχπηνπλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηξνθίµσλ-πνηψλ
ηνπ∆εµνζίνπ.
(5)
Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνµηµνπνίεζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνµηθνχ πξνζψπνπ (ΦΔΚ, θαηαζηαηηθφ θαη
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ) απφ ηα νπνία λα πεγάδεη ν έρσλ ηελ αξµνδηφηεηα
ππνγξαθήο - ππνβνιήο πξνζθνξάο [Ν. 4412/16, άξζξν 93 εδάθην γγ)].
β.
Φάθεινο µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο
ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη, επί πνηλή απφξξηςεο:
(1)

Όινη αλεμαηξέησο νη ζπµµεηέρνληεο:

(α)
Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο θαηά ηα πξνβιεπφµελα ζηελ Κ.Τ.Α. 15523/2006 (ΦΔΚ Β’
1187/2006) θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, αληίγξαθν ηεο
απφθαζεο ρνξήγεζεο θσδηθνχ αξηζµνχ έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηε
Γεληθή ∆ηεχζπλζε Κηεληαηξηθή ηνπ ΤΠΑΑΣ θσδηθφ αξηζµφ έγθξηζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή ή/θαη δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο
ζχµθσλα µε ην Π∆ 79/07 (ΦΔΚ Α’ 95), ή άδεηα ιεηηνπξγίαο θξενπσιείνπ ή
άδεηα ιεηηνπγίαο εκπφξνπ-κεηαπσιεηή. ηελ πεξίπησζε θξενπσιείνπ
απαηηείηαη επηπιένλ ε πξνζθφκηζε άδεηαο παξαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ
θξεαηνζθεπαζκάησλ.
(β)
Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ θαηά ην δηεζλέο
πξφηππν ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άιιν
αλαγλσξηζµέλν πξφηππν βαζηζµέλν ζηηο αξρέο ηνπ HACCP. Σν πηζηνπνηεηηθφ
ζα πξέπεη λα αθνξά ζηελ παξαγσγή ή/θαη εµπνξία ηνπ πξντφληνο θαη λα έρεη
εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνηεµέλν απφ ην Δζληθφ χζηεµα ∆ηαπίζηεπζεο
(Δ.Τ.∆.) ή άιιν επξσπατθφ νξγαληζµφ δηαπηζηεχζεσλ ρψξαο-µέινπο ηεο Δ.Δ.
Ζ ελ ιφγσ πηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζµνχ, θαζψο θαη θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεοζχµβαζεο.
(γ)
Αληίγξαθα ησλ αδεηώλ ησλ νρεµάησλ
µεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, από ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε
θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη.
(δ)

Τπεύζπλε δήισζε

ηνπ

ζπµµεηέρνληα,

µε ηελ νπνία ζα δειψλεη :
(1)
φηη επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ αξµνδίσλ νξγάλσλ
ηεο ΠΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα έιεγρν, παξέρνληαο θάζε δηεπθφιπλζε-
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δηεπθξίληζε πνπ ζα απαηηεζεί. Ο έιεγρνο ζα αθνξά ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο
χµβαζεο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνµνζεζία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο
ησληξνθίµσλ.
(2)
θαηάιιεια κέζα

φηη δεζκεχεηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξνηνλησλ κε ηα

(ε)
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, µε
ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη, γηα ηπρφλ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή/θαη εµπνξία ηνπ
πξντφληνο, ζα ελεµεξψλνπλ ηελ Τπεξεζία ηξηάληα (30) εµέξεο πξηλ ηελ
αιιαγή. Δπηζεµαίλεηαη φηη, αξµφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο ζα πξνβαίλεη ζε
εθ λένπ πγεηνλνµηθφ έιεγρν ησλ ηξνπνπνηεµέλσλ εγθαηαζηάζεσλ. ε
πεξίπησζε πνπ απηέο θξηζνχλ πγεηνλνµηθά απνδεθηέο, ελεµεξψλεηαη αλαιφγσο
ε χµβαζε, ελψ αληηζέησο, εάλ απηέο θξηζνχλ µε απνδεθηέο, ν πξνµεζεπηήο
θεξχζζεηαη έθπησηνο µε φιεο ηηο πξνβιεπφµελεο απφ ην Ν.4412/16 ζπλέπεηεο.
(ζη) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ (βάξνο-ζχλζεζε-ζπζθεπαζία θηι), ηνπ νξίνπ δσήο απηψλ θαζψο θαη ηελ
ρψξα πξνέιεπζεο απηψλ.
(δ)
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ
εηδψλ θαη δεζκεπζε γηα επηθφιιεζε εηηθέηηαο κε ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη
ησλ πξνηφλησλ (ζχλζεζε, εκεξνκελία παξαζθεπήο-ιήμεο θιπ).
(2)
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο
ζην δηαγσληζµό είλαη έµπνξνη θαη όρη παξαγσγνί, ζα πξέπεη λα
πξνζθνµίζνπλ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, Τπεύζπλε ∆ήισζή
ηνπο µε ηελ νπνία:
(α)
Θα
δειψλνπλ
ηνπο
ζπλεξγαδφκελνπο
πξνκεζεπηέο- παξαγσγνχο ηνπο (ηα ζηνηρεία απηψλ θαη ην είδνο πνπ ζα ηνπο
πξνµεζεχνπλ).
(β)
Θα βεβαηψλνπλ φηη, γηα ηπρφλ αιιαγή
νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπο, ζα ελεµεξψλνπλ ηελ
Τπεξεζία ηξηάληα (30) εµέξεο πξηλ ηελ αιιαγή.
γ.
Φάθεινο µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν
νπνίνο πεξηέρεη, επί πνηλή απόξξηςεο:
ηεο Πξνζζήθεο
αλαγξάθνληαη:

(1)
«2»

Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά, ζχµθσλα µε ην ππφδεηγµα
ηνπ παξφληνο Παξαξηήµαηνο, ζηελ νπνία ζα

(α) Σελ πξνζθεξφµελε ηηκή ζε επξψ, νινγξάθσο
θαη αξηζµεηηθψο, πνπ ζα παξαµείλεη ζηαζεξή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
ζχµβαζεο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο µεηαμχ ηεο αλαγξαθφµελεο ηηµήο
αξηζµεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιαµβάλεηαη ππφςε ε ηηµή νινγξάθσο.
(β)
Σν
πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ζην
νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνµήζεηα είδε.
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(γ)

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.

7.
Δπηζεµαίλεηαη φηη, ε ππνβνιή φισλ ησλ νξηδνµέλσλ ζην παξφλ
Άξζξν δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε απαιιαγήο απφ ηελ
ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ, απηή, ε απαιιαγή,
ζα πξέπεη λα ηεθµαίξεηαη βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηνζπµµεηέρνληα.
Άξζξν 4ν
Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
1.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µε βάζε ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ θαη
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε,πξνζθνξά:
α.
Ζ νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 100, θαη 102 έσο
104 ηνπ Ν. 4412/16 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ
πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα
έγγξαθα ηεοζχµβαζεο.
β.
Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάιµαηα,
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπµπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη
ζπµπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε
θαη ηελ ζπµπιήξσζε ηεο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16.
γ.
Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο
απαηηνχµελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζµέλεο πξνζεζµίαο ή ε εμήγεζε
δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχµθσλα µε ην άξζξν102.
δ.

Ζ νπνία παξαιεθζεί εθπξφζεζκα.

ε.

Πξνζθνξά ππφ αίξεζε ή ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.

ζη.

Πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξµνγήο.
Άξζξν 5ν
Ηζρύο Πξνζθνξώλ

1.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο πξνµεζεπηέο γηα
ελελήληα (90) εµέξεο απφ ηελ επφµελε µέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο
ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη µηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
2.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο,
εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαηά
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε ην πξνβιεπφµελν απφ ηε ∆ηαθήξπμε.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξεσηηθά µαηαηψλνληαη,
εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεµέλα φηη ε
ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζµνχ εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπµθέξνλ, νπφηε νη
ζπµµεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ µπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ
ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία
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πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνµηθνίθνξείο.
3.
Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεµα ελδερνµέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ ∆ηαγσληζµνχ ή
εµπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο έλζηαζεο ή ελδίθνπ µέζνπ ή
βνεζήµαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξµνδίσλ νξγάλσλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ∆ηαγσληζµφ.
Άξζξν 6ν
Δλζηάζεηο
1.
Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ή πξάμεο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο
ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφµελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα
ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζµία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη
εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 127 ηνπΝ.4412/16.
2.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ
πνζνχίζνπµε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο.
Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε
πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ
δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Άξζξν 7ν
Απνζθξάγηζε – Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ
1.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε δεµφζηα ζπλεδξίαζε,
ζηελ νπνία απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, φπνπ
πεξηιαµβάλνληαη ηα ∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο, ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνµηθή
Πξνζθνξά θαη ε Δπηηξνπή µνλνγξάθεη θάζε θχιιν ησλ ελ ιφγσ
δηθαηνινγεηηθψλ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηθαηνχληαη λα
παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφµηµνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη
εθνδηαζµέλνη µε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
2.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
α.
Δπεηδή ν δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε
ηηκή αλά είδνο, απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν, φια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη αλά θχιιν.
β.
Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο κπνξεί
λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε
εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο
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κπνξεί λα νξίδνληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο.
3.
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην παξαπάλσ φξγαλν
πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο θαζψο θαη
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ηελ θαηάξηηζε πίλαθα πξνζσξηλψλ
κεηνδνηψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.
4.
Αθνινπζεί δε ε απφθαζε αμηνιφγεζεο-απνδνρήο επί ησλ
απνηειεζκάησλ απφ ηνλ Δ.Ο.Δ.
5.
Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ
δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν
ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
6.
Ζ αξµφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (ζηελ νπνία,γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο ησλ εγθ/ζεσλ θαη κφλν, ζα
ζπµµεηέρεη Αμθφο Τγεηνλνµηθνχ Κηελίαηξνο ή Ηαηξφο- ΟδνληίαηξνοΦαξµαθνπνηφο - Ννζειεπηήο Τγεηνλνιφγνο ή εθπξφζσπνο ηεο Τγεηνλνµηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Μνλάδνο, ν νπνίνο θαη ζα αληηθαζηζηά έλα αληίζηνηρν κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο), πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
α.
Δμέηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ µφλν ηνπ αλαδεηρζέληα
πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, µε επηηφπηεο επηζθέςεηο θαη ζχµθσλα µε ηηο Πξνζζήθεο
«4»θαη «5» ηνπ παξφληνο.
β.
χληαμε Έθζεζεο µε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηε ζρεηηθή
βαζµνινγία, ζχµθσλα µε ηα Τπνδείγµαηα ησλ επηζπλαπηνµέλσλ Πξνζζεθψλ
«4» θαη «5».
γ.
χληαμε πξαθηηθνχ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππνςήθησλ
πξνκεζεπηψλ θαη ππνβνιή ηνπ ζην Σµήµα Οηθνλνµηθνχ ηεο Μνλάδαο.
δ.
Αθνινπζεί δε ε απφθαζε αμηνιφγεζεο-θαηαθχξσζεοαπνδνρήο επί ησλ απνηειεζκάησλ πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο εγθαηαζηάζεσλ
απφ ηνλ Δ.Ο.Δ.
ε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο
ησλ εγθ/ζεσλ, γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αληί ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη απνηειέζκαηα πγεηνλνκηθήο
επηζεψξεζεο απφ άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ (φπσο π.ρ επηηξνπέο ηνπ
ηξαηνχ Ξεξάο,ΔΦΔΣ, Ννκαξρίαο θηι) ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο
ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο θαη είλαη ζε ηζρχ.
ζη.
ε πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ
πξνζσξηλνχ κεηνδφηε θξηζνχλ κε απνδεθηέο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ
επηζεψξεζε ηνπ δεχηεξνπ κεηνδφηε θ.ν.θ, έσο ηελ εμαζθάιηζε πγεηνλνκηθά
απνδεθηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε θαηαθπξσηηθή
απφθαζε απφ ηνλ Δ.Ο.Δ.
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΚ/ΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-:
7.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηάξηηζε πίλαθα
πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ
πξνβαίλεη, θαηφπηλ ζρεηηθήο θιήζεο, ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Δ . Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα
παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν
νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Μεηά ην πέξαο ηεο δεµφζηαο ζπλεδξίαζεο ε
Δπηηξνπή ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.
Δθφζνλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θξηζνχλ σο απνδεθηά, ην
πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη µαδί µε ην θάθειν ηνπ ∆ηαγσληζµνχ ζην Σµήµα
Οηθνλνµηθνχ ηεο Μνλάδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο πξάμεο
ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο.
8.
θαησηέξσ:

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο απνηεινχλ θαη πξνζθνκίδνληαη ηα

α.
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:
(1)
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ.
(2)
Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
(3)
Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α• 48).
(4)
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα
κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1
θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.
(5)
Ννκηκνπνίεζε
εζφδσλ
απφ
παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
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πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ννεσβξίνπ 2005.
(6)
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011.
(7)
ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα,
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη φηη δελ
ηειεί ππφ πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε.
β.

Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.

γ.
Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο). Απηή ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε
ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη
φρη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
δ.
Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε
πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, σο ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
ε.
Τπεχζπλε δήισζε γηα ηπρφλ πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ
πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2
εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
Τπνβάιεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16 θαη ε
απηνκαηνπνηεκέλε απάληεζε ηνπ ΔΠΔ (εθφζνλ απαζρνινχζαλ πξνζσπηθφ
εληφο δηεηίαο).
ζη.
εθπξνζψπεζεο.

Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθφ

9.
Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνµήζεηαο θαη ηελ ηειηθή
επηινγή ηνπ πξνµεζεπηή είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο θαη σο εθ ηνχηνπ,
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιαµβάλνληαη ππ' φςε, θαηά θχξην ιφγν, ηα
παξαθάησζηνηρεία:
α.
Απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο,
ππφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη αµέζσοπαξαθάησ.
β.
Ζ ζπµθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηξνθίµσλ-πνηψλ.
γ.

Ο αληαγσληζµφο πνπ αλαπηχρζεθε.

δ.
Ζ πξνζθεξφµελε ηηµή ζε ζρέζε µε ηηµέο πνπ
πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχµελνπο δηαγσληζµνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ηηµή ζηελ
αγνξά, γηα φµνην ή παξεµθεξέο αγαζφ.
10.
ηε πεξίπησζε θαηάζεζεο ηζφηηµσλ πξνζθνξψλ, ζα ηζρχζνπλ ηα
θαζνξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπΝ.4412/16
(πξαγκαηνπνίεζε θιήξσζεο).
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Άξζξν 8ν
Δπηινγή Πξνζθέξνληνο θαη Καηάξηηζε ύµβαζεο
1.
Ζ επηινγή ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ
απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ ζα γίλεη µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
µεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζµνχ.
2.
Ζ ζχµβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχµθσλα µε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγµα
ηεο δηαθήξπμεο. ∆ελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγµάηεπζε ζην θείµελν ηεο
ζχµβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν
ηξνπνπνίεζε ή ζπµπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνµεζεπηή.
3.
Πξνζθέξσλ πoπ δεv πξνζέξρεηαη µέζα ζηεv πξνζεζµία πoπ ηoπ
νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχµβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά
έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνµά ηoπ θαη απφ
θάζε δηθαίσµα πoπ απνξξέεη απφ απηήλ, µε φιεο ηηο ινηπέο πξνβιεπφµελεο
απφ ην Ν.4412/16 ζπλέπεηεο, µεηά απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηoπ αξµνδίνπ νξγάλνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε
πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο µαηαηψλεηαη, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.
4.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχµβαζεο, ζα εθαξµνζζνχλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ζρεηηθά µε
ηηο γλσµνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεµάησλ αμηνιφγεζεο
πξνζθνξψλ θαη ζεµάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο.

Άξζξν 9ν
Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο
1.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο (πεξ. β΄ θαη γ΄ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4364/16) ή
ρξεκαηνδνηηθά ή πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηα θξάηε – µέιε
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε – µέιε ηεο
πµθσλίαο πεξί ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη έρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσµα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. –
Σ..Μ.Δ.∆.Δ. ή λα παξέρνληαη µε γξαµµάηην ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
∆αλείσλ µε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε µε γξαµµάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην
Σαµείν Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ, ηα ηνθνµεξίδηα ή µεξίζµαηα πνπ ιήγνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη µεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε
εγγχεζε νηθνλνµηθφθνξέα.
2.
Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνµήζεηα
ησλ εηδψλ ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο, είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηαζέζεη, πξηλ ή
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θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ
φξσλ ηεο ζχµβαζεο, πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπµβαηηθήο αμίαο
ησλεηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α..Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα είλαη
µεγαιχηεξνο απφ ην ζπµβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαηά δχν (2)
µήλεο ηνπιάρηζηνλ.
3.
Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφµελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεµαίλεηαη φηη νη εγγπήζεηο
πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
72 ηνπ Ν. 4412/16, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, µε ζπλέπεηα ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
4.
Τπφδεηγµα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο
χµβαζεο δίδεηαη ζηελ Πξνζζήθε «3» ηνπ Παξαξηήµαηνο «Β» ηεο∆ηαθήξπμεο.

Άξζξν 10ν
Πνηόηεηα Δηδώλ – πζθεπαζία
1.
Όια ηα είδε ζα είλαη πξνέιεπζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη
ζα ηεξνχλ πιήξσο ηα νξηδφµελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, σο ην
Παξάξηεµα«Γ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
2.
Όιεο νη δηαδηθαζίεο θαη φια ηα ζηάδηα απφ ηελ αξρή έσο ηελ
παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζα ππφθεηληαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη
θνηλνηηθήο λνµνζεζίαο, θαζψο θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ(ΚΣΠ).
3.
Ζ ζπζθεπαζία θάζε είδνπο ζα είλαη ίδηα µε απηή ηνπ ειεχζεξνπ
εµπνξίνπ θαη ζχµθσλα µε ηνλ ΚΣΠ.
4.
Όια ηα είδε πνπ δηαηίζεληαη γηα θαηαλάισζε ζα θέξνπλ ηηο
ζεµάλζεηο πνπ πξνβιέπηεηαη απφ ηνλ ΚΣΠ.
5.
Σα είδε ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα-ηειάξα θιπ) βαξχλνπλ ηνλ
πξνµεζεπηή.
6.
ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη Α’ πνηφηεηαο, φπσο
θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη θαη
αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή µε άιια θαηάιιεια.
Άξζξν 11ν
Παξάδνζε – Παξαιαβή – Πξνζεζµία
1.
Σα ππφ πξνµήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη
ηε Γηαρείξηζε
Δζηηαηνξίνπ, 3 θνξέο εβδνκαδηαίσο, θαζε κεξη λά ΚΑΗ αξγί εο, απφ 07:30
έσο 15:00, εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή
πξνθνξηθήο ή έγγξαθεο) απφ ηα αξµφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, αλεμάξηεηα
απφ ην µέγεζνο απηήο, µε µέζα θαη έμνδα (µεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά
έμνδα) ηνπ πξνµεζεπηή, άλεπ επηβάξπλζεο ηεο Τπεξεζίαο. ε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα παξαηαζεί, µεηά απφ ζχµθσλε γλψµε
ηεο Μνλάδαο, θαηά 24 επηπιένλ ψξεο.
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2.

πληήξεζε-Μεηαθνξά:

α.
Όια ηα είδε
ζεσξνχληαη επαιινίσηα ηξφθηµα.
πληεξνχληαη ζε ςπγεία θαη δηαθηλνχληαη µε θαηάιιεια νρήµαηα απηνδχλαµνπ
ςχμεσο, ζχµθσλα µε ηα άξζξα 88-91 ηνπ ΚΣΠ.
β.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη είδε ηα νπνία ζα
ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο.
3.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε παξάδνζε εηδψλ ζε κε θαζνξηζκέλνπο
ρψξνπο ηεο Μνλάδνο.
4.
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαοαμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο (µε ζπµµεηνρή
ππνρξεσηηθά, ηνπ Κηεληάηξνπ/Ηαηξνχ ηεο Μνλάδαο), δχλαηαη λα πξνβαίλεηζηνπο
πξνβιεπφµελνπο απφ ηηο ΠΡΟΘΖΚΔ «4» θαη «5» ησλ εηδηθψλ φξσλ
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, ειέγρνπο, πξνθεηµέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη εάλ ν
πξνµεζεπηήο ζπγθεληξψλεη βαζµνινγία άλσ ησλ 650 µνξίσλ. ηελ πεξίπησζε
πνπ ν πξνµεζεπηήο δε ζπγθεληξψλεη ηελ αλσηέξσ βαζµνινγία, ε Μνλάδα,
εθηφο απφ ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφµελσλ πξνζηίµσλ, δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη
έθπησην, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ν.4412/2016.
5.
Δπίζεο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο
ηεο ζχµβαζεο είλαη αξµφδηα λα ιαµβάλεη δείγµαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ
(παξνπζία ηνπ πξνµεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ) ηα νπνία ζα
πξνζθνµίδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεµείν ή ζε αληίζηνηρν Κξαηηθφ Υεµείν , πξνο
ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησειέγρνπο:
α.

Μηθξνβηνινγηθφο.

β.

Υεµηθή Αλάιπζε.

γ.

Ηζηνινγηθή Δμέηαζε

6.
Σα δείγµαηα πνπ ζα ιαµβάλνληαη, ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο,
θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηή.Οη έιεγρνη ζα
πξαγµαηνπνηνχληαηµέρξη µία θνξά ην µήλα ή δψδεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζχµβαζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ
πξνζζήθε "7" ηνπ παξφληνο . Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη
ηελΤπεξεζία
7.
Σα απνηειέζµαηα ησλ δεηγµαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα
είλαη απνιχησο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησληξνθίµσλ.
8.
Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηα αξµφδηα Όξγαλα ηνπ
Δζηηαηνξίνπ θαη Οπδεξί (δηαρεηξηζηήο θ.ι.π.), µε ζπµµεηνρή ππνρξεσηηθά ηνπ
Κηελίαηξνπ/Ηαηξνχ ηεο Μνλάδαο, θαη ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη
πνζνηηθφ έιεγρν ησλ παξαιαµβαλφµελσλ εηδψλ. πγθεθξηµέλα, ηα αξµφδηα
Όξγαλα µαδί µε ηνλ Κηελίαηξν/Ηαηξφ ηεο Μνλάδαο ζα ειέγρνπλ καθξνζθνπηθά
ηε ζπµθσλία ησλ εηδψλ µε ηνπο φξνπο (ζρήκα, κέγεζνο, πνζφηεηα, ζήκαλζε,
απνπζία ξχπσλ θαη νζκψλ, ηπρφλ αιινηψζεηο θηι) θαη ζα βεβαηψλνπλ φηη ην
είδνο είλαη θαηάιιειν θαη φηη µπνξεί λα παξαιεθζεί θαη λα ρξεζηµνπνηεζεί
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ππνγξάθνληαο ππνρξεσηηθά φπηζζελ θάζε ηηµνινγίνπ-δειηίνπ απνζηνιήο. ε
πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο
ζχµβαζεο, ηα αξµφδηα Όξγαλα ζα αλαθέξνπλ γξαπηψο ζηελ επηηξνπή
δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο ηνπο
ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπ απνξξηπηφµελνπ είδνπο. ηε ζπλέρεηα
ε επηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο
ζχµβαζεο, αθνχ εμεηάζεη θαη αμηνινγήζεη ηελ παξαπάλσ αλαθνξά, ζα
ζπληάζζεη έγγξαθε γλσµνδφηεζε πξνο ηνλ ∆ηνηθεηή ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο φπνπ
ζα εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ ελ ιφγσ είδνπο θαζψο θαη ηηο πηζαλέο
ξήηξεο ή ηελ θήξπμε ηνπ πξνµεζεπηνχ σοέθπησηνπ.
9.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
ρξεζηµνπνηεί ν πξνµεζεπηήο ζαπξέπεη:
α.

Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο

Μνλάδνο.
β.
Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπµέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε
ζπµπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδνο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφµνπο
θαη ηνλ θαλνληζµφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο.
10.
Ο πξνµεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη µφλν ππεχζπλνο (πνηληθά
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζπµβεί ζην εηζεξρφµελν ζηε Μνλάδα
πξνζσπηθφηνπ.
11.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αηχρεµα απφ αµέιεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνµεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα.
12.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη
είηε ζηηο Πξνδηαγξαθέο, είηε ζηελ παξαγγειία πνπ ηνπνζεηήζεθε, ζα
ελεµεξψλεηαη εγγξάθσο ν πξνµεζεπηήο γηα ηελ εληφο 24 σξψλ αληηθαηάζηαζή
ηνπο. Πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν πξνµεζεπηήο είηε αξλεζεί λα ηα
αληηθαηαζηήζεη, είηε ηα αληηθαηαζηήζεη µε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, απνηεινχλ
αηηίεο επηβνιήο θπξψζεσλ. Οη δηαπηζηνχµελεο µαθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ
ζηελ Τπεξεζία ην δηθαίσµα ηεο απνξξίςεσο θαη µε παξαιαβήο ησλ
πξντφλησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο.
Άξζξν 12ν
Πιεξσµή – ∆ηθαηνινγεηηθά
1.
Ζ πιεξσµή ηνπ πξνµεζεπηή ζα δηελεξγείηαη σο εμήο: Ο
πξνµεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Δζηηαηφξην/Οπδεξί, ζα εθδίδεη
μερσξηζηφ δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν αθνχ ππνγξαθεί απφ ηνλ
παξαιακβάλνληα ππφινγν μερσξηζηά, ζα πξνζθνκίδεηαη, κε επζχλε ηνπ
πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ. Ο πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη
ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην αλα δεθαπελζήκεξν, ην νπνίν θαη ζα πξνζθνκίδεη καδί
κε απνδεηθηηθφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα εμφθιεζε απφ ηελ Γηαρε΄ξεζ
Δζηηαηνξίνπ. Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ
αλσηέξσ ζηνηρείσλ, κέζσ ηξαπεδηθνχ εκβάζκαηνοή µε θαηάζεζε ζηνλ
ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζµφ.
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2.
Ζ εμφθιεζε ηνπ πξνµεζεπηή ζα γίλεηαη µφλν εθφζνλ
πηζηνπνηεζεί ε θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ µε
ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηµνινγίσλ θαη ζα
ππνγξάθεηαη απφ ηα αξµφδηα φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπµµεηέρνπλ
ππνρξεσηηθψο ν Κηελίαηξνο ή Ηαηξφο ηεο Μνλάδαο θαη ν αξµφδηνο ∆ηαρεηξηζηήο
(Μεξηθψλ Κπιηθείσλ) θαη εθφζνλ έρεη πξνζθνµηζζεί ζηε Μνλάδα (Σµήµα
Οηθνλνµηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ/θ) ελ ηζρχ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα
ΔΦΚΑ.
3.

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιεξσµή ηνπ πξνµεζεπηή

είλαη:
α.
Ζ αξηηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ παξαιαµβαλνµέλσλ
εηδψλ απφ ηα αξµφδηα Όξγαλα ησλ Μνλάδσλ, ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο αγνξαλνµηθέο δηαηάμεηο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνµνζεζία, θαζψο
θαη ηνλ ΚΣΠ, σο ε αλσηέξσ παξάγξαθνο.
β.

Ζ πξνζθφµηζε εθ µέξνπο ηνπ πξνµεζεπηή:
(1)

Σηµνινγίνπ, θαηά ηα ηζρχνληα.

(2)
Πηζηνπνηεηηθά
Δλεµεξφηεηαο, θαηά ηα πξνβιεπφµελα.
(3)

Φνξνινγηθήο θαη

Αζθαιηζηηθήο

Απνδεηθηηθφ Σξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΗΒΑΝ.

4.
Αλαθνξηθά µε ηηο ελεµεξφηεηεο, ν πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνµίδεη:
α.
Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεµεξφηεηαο µε αηηηνινγία
«γηα είζππαξε σπεµάηυν από Φοπείρ Κενηπηθήρ ∆ηοίθεζερ».
β.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ
αξµφδηα
θαηά
πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνµηθφο
θνξέαο είλαη ελήµεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαη ζα αθνξά γηα είζπξαμε ρξεµάησλ απφ ην∆εµφζην.Ζ µε
πξνζθφµηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεί ιφγν ιχζεσο
ηεοζχµβαζεο.
5.
Καηά ηελ πιεξσµή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ
Δηζνδήµαηνο (Φ.Δ.) πνζνζηνχ 4% ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο
αμίαο ησλ αγαζψλ, ήηνη ζην πνζφ µεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεσλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13,φπσο
ηξνπνπνηήζεθεµε ην Ν.4254/2014.
6.
Καηά ηελ εμόθιεζε ηνπ πξώηνπ ηηµνινγίνπ ζα παξαθξαηεζεί
εθάπαμ θξάηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπµβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνχ 0,13468% ε
νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
α.
Τπέξ ΔΑΑ∆ΖΤ 0,07%, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπΝ.4412/16.
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β.
Υαξηφζεµν 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήµνπ
0,00042% (0,0021*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξηζµ.
5143/11- 12-2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α..
γ.
Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)
0,06%, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο
ππ΄
Αξ.
1191/14-03-17
(ΦΔΚ
Β΄969)
Απφθαζεο
ησλ
Τπνπξγψλ∆ηθαηνζχλεο,∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ.
δ.
Τπέξ ραξηνζήµνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ
ραξηνζήµνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 6 ηεο ππ΄ Αξηζµ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ ∆ηθαηνζχλεο, ∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή ΤπνπξγνχΟηθνλνµηθψλ.
7.

Δπίζεο ν πξνµεζεπηήο βαξχλεηαη µε:

α.
Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα µέρξη
νξηζηηθήο πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εηδψλ απφ ηελ Τπεξεζία.
β.
Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίµνπ ηπρφλ απαηηνχµελσλ
ρεµηθψλ ειέγρσλ/αλαιχζεσλ (φηαλ απαηηείηαη).
8.
Ζ πξνµήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013
«Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσµψλ ζηηο
εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσµήο πιένλ
ησληξηάληα(30) εµεξψλ, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήµεξε θαη ην νθεηιφµελν
πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, µε επηηφθην αλαθνξάο
γηα ην πξψην εμάµελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμάµελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην
επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο.
9.

Ζ πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη:
α.

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.

β.
Δπίζεο, δελ πξνζµεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο
πιεξσµήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνµεζεπηή (µε έγθαηξε ππνβνιή
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ µε έθπησζε ιφγσ
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέοθ.ι.π.).
10.

Ο θφξνο πξνζηηζέµελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηεΜνλάδα.
Άξζξν 13ν
Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνµηθνύ Φνξέα

1.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνµεζεπηήο παξαβεί ηνπο
φξνπο ηεο ζχµβαζεο, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α.

Όζνλ αθνξά ζηηο θαησηέξσ ελδεηθηηθέο (φρη πεξηνξηζηηθέο)
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πεξηπηψζεηο:
(1)

Αδπλαµίαο

πινπνίεζεο

(2)

Πψιεζεο µε απζαίξεηεο ηηµέο.

παξαγγειηψλ-

ειιείςεηοεηδψλ.

(3)
εηδψλάλσησλ 48 σξψλ.

Υξνληθήο

θαζπζηέξεζεο

ζηελ

παξάδνζε

ησλ

(4)
Άξλεζεο
αληηθαηάζηαζεο
εηδψλ
µε
αληαπνθξηλφµελσλ ζηηο απαηηήζεηο ή αληηθαηάζηαζε απηψλ µε ρξνληθή
θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 24σξψλ.
(5)
Δπαλαιαµβαλφµελεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο γηα
αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη µε
ζπµµφξθσζε ηνππξνµεζεπηή.
(6)
Με
χπαξμεο
ζπλζεθψλ
πξνβιεπνµέλεο
θαζαξηφηεηνο θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη µεηαθνξά ησλπξντφλησλ.
(7)

Με ζπµµφξθσζεο ηνπ πξνµεζεπηή ζηηο ππνδείμεηο

ηεο Μνλάδνο.
(8)
Παξάδνζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ µαθξνζθνπηθήο ή µηθξνζθνπηθήοεμέηαζεο.
(9)
Με
ηήξεζεο
γεληθφηεξα
ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνποφξνπο,

ησλ

ζπµβαηηθψλ

Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε.
Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηµν δηαθφζηα επξψ
(€ 200,00).
Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηµν ηεηξαθφζηα επξψ
(€ 400,00).
Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε.
β.
Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο πξνβιεµαηηθψλ
ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο
θηλδχλνπο γηα ηε δεµφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
(µε ηνμηθέο νπζίεο, νπζίεο πνπ ππέρνπλ µφιπλζε θιπ.), ζχµθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείµελεο Ννµνζεζίαο,επηβάιιεηαη:
(1)
Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηµν πέληε ρηιηάδεο
επξψ (€5.000). Παξάιιεια γίλεηαη έγγξαθε ελεµέξσζε ηεο ∆ΤΓ/ΓΔΑ, ηνπ
ΔΦΔΣ θαη ηεο Αξµφδηαο ∆ηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
Πεξηθέξεηαο. Δπηπιένλ, δηαθφπηεηαη ε πξνµήζεηα έσο φηνπ ππάξμνπλ
δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηµέλν πξφβιεµα θαη
έιεγρνο ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ µε αλάινγν
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απνδεηθηηθφ απφ ηνλ πξνµεζεπηή. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ ζα
µεζνιαβήζεη, ε Μνλάδα µπνξεί λα πξνµεζεχεηαη ηηο πνζφηεηεο ησλ
απαηηνχµελσλ εηδψλ απφ άιιν πξνµεζεπηή, επηβαξχλνληαο ην ζπµβαζηνχρν µε
ηελ επηπιένλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ ηηµή.
(2)
Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ
απνθαηαζηαζεί ε πξψηε, έθπησζε.
2.
Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο
(ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο
ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα
ππέρνπλ µφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε ή
απνζχλζεζε.
3.
Ζ Τπεξεζία θεξχηηεη ηνλ πξνµεζεπηή έθπησην απεπζείαο ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή ζε πγεηνλνµηθφ έιεγρν πνπ
ζα δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπµβάζεσο θξηζνχλ µε απνδεθηέο.
4.
Ο αξηζµφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζµνχ
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχµθσλα µε ηνλ αξηζµφ ησλ
πξνβιεµαηηθψλεηδψλ.
5.
Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιαµβάλνληαη ππ’ φςηλ αζξνηζηηθά, εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο µε ηνλ
εθάζηνηε πξνµεζεπηή.
6.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνµεζεπηή µε ηηο επηβιεζείζεο
θπξψζεηο, απηφο µπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα
λνµνζεζία. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνµηθή εμνπζία,
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ ζπιινγηθνχνξγάλνπ.
7.
Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ µέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή
εμαιείθεηαη ή πξνζαξµφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη
ζηνλ πξνµεζεπηή µε ηηο πιεξσµέο ηνπ επφµελνπ µήλα. Ζ απφξξηςε ηεο
πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή.
8.
Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε άιιε αμίσζε
ηεο Τπεξεζίαο γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεµηά ηεο, πνπ πξνήιζε άµεζα ή
έµµεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ πξνµεζεπηή λα εθπιεξψζεη ηηο ζπµβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο.
9.
Όηαλ ν πξνµεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη
αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη πξνβιεπφµελεο απφ ην παξφλ άξζξν θπξψζεηο.
10.
Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί
ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηµεληθψο αδχλαηε ηελ εµπξφζεζµε παξάδνζε ησλ
ζπµβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 206,
παξ. 4 ηνπ Ν.4412/16).
11.
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ
νηθνλνµηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα

ΑΔΑ: 6Ζ2Σ6-Ε62
Β-19
πξνζθνµίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ
αλσηέξσ βία , εληφο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ.
12.
Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ µε ππνγξαθή ή ηε µε εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο.
13.
Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ
αξµφδησλ νξγάλσλ ησλ Μνλάδσλ, θαηαγγέιιεηαη ε ζχµβαζε εθφζνλ ν
πξνµεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχµθσλα µε απηή. Γηα ηα ζέµαηα θήξπμεο
ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφµελεο ζε απηφλ θπξψζεηο,
έρνπλ αλάινγε εθαξµνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπΝ.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 14ν
Αλαπξνζαξµνγή Σηµώλ
1.
Ζ Μνλάδα δελ αλαιαµβάλεη θαµία ππνρξέσζε γηα µέηξα πνπ
ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο,
πεξί αχμεζεο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη,
νχηε απνδέρεηαη, νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ.
2.
Ζ πξνζθεξφµελεηηκή αλά είδνο απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα δελ
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεοζχµβαζεο.

Άξζξν 15ν
Λνηπέο ∆ηαηάμεηο
1.
Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπΝ.4412/16.
2.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσµα επηινγήο ησλ
εηδψλ πνπ ζα παξαγγέιιεη.
3.
Παξέρεηαη ζηελ Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα µείσζεο ησλ ππφ
πξνµήζεηα εηδψλ θαηά ηα πξνβιεπφµελα απφ ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16.
4.
Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεµηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα, εηζπξάηηεηαη
απφ φζα ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ιαµβάλεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην ∆εµφζην
θαη, ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζµψλ απηψλ,
εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεµνζίσλ εζφδσλ. Με ηνλ ίδην
ηξφπν θαη µε ηα ίδηα µέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψµαηα ηνπ ΜΣΑ πνπ
πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο.
5.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο
ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε
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πνπ ππεξεζηαθνί-επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή
δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή.
6.

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
ΠΡΟΘΖΚΔ
«1»

Τπφδεηγµα ΣΔΤ∆

«2»

Τπφδεηγµα Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο

«3»

Τπφδεηγµα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο

«4»

Φχιιν Δπηζεψξεζεο Βηνµεραληψλ ηξνθίµσλ

«5»

Φχιιν Δπηζεψξεζεο Αληηπξφζσπσλ –Μεηαπξαηψλ

«6»

Τπφδεηγµα Τπεχζπλεο ∆ήισζεο

«7»
Τγεηνλνκηθνί Έιεγρνη Δηδψλ-Γεηγκαηνιεςίεο θαηά ηελ Δθηέιεζε
Όξσλ ηεο χκβαζεο.
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22 Μαη 2019
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»ΣΖ
Α∆.Φ.830/Α∆.1135/300/192

ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΣΔΤ∆
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)*άρκρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α 147)+για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων
των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/
ανακζτοντα φορζα (αφ)
Ονομαςία: *ΚΕΔΑ ΚΟΣΙΝΑ+
Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ :*........................]
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΣΙΝΑ, ΣΚ 600 63,
ΠΙΕΡΙΑ]
Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ: *ΑΜΧΟ (Ο) ΣΤΛ. ΤΦΑΝΣΙΔΘ - Σθλζφωνο: 23520-90140]
Θλ. ταχυδρομείο: *kedas@haf.gr]
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):*…….…+

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ

Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου
του ςχετικοφ CPV): Προμικεια Γλυκϊν και Ντόνατ, για κάλυψθ αναγκϊν ΚΕΔΑ/Κ
([15131700-2]-Παξαζθεπάζκαηα απφ θξέαο).
Κωδικόσ ςτοΚΘΜΔΘ:*………………………….+
Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :*ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ+
Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :*-]
Αρικμόσαναφοράσπουαποδίδεταιςτονφάκελοαπότθνανακζτουςααρχι(εάνυπάρχει):*…
……………………..…+
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνώριςθσ:

Απάντθςθ:

Πλιρθσ Επωνυμία:

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

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

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

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςοναπαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:

*…..................................................]

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1:

*…..................................................]

Σθλζφωνο:

*…..................................................+

Θλ. ταχυδρομείο:

*…..................................................]

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάνυπάρχει):

*…..................................................+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι,
μικριι μεςαία επιχείρθςθ2;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό
(π.χ.
βάςει
εκνικοφςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);

[...........+ Ναι
[...........+ Όχι
[.............+ Άνευ αντικειμζνου

Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα Σμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:

α) *…....................................…+
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β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςταοποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθκαι, κατά
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο3:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι
ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *…..........................................…+

δ) *......]Ναι
[.......+ Όχι

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
ε) *........+ Ναι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ καιφόρων ι να παράςχει [........+ Όχι
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να
τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ
αυτι διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία
αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+

Σρόποσ ςυμμετοχισ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *..........+ Ναι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
*...........+ Όχι
κοινοφ με άλλουσ4;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ
εμπλεκόμενουσοικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθι κοινοπραξία (επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα):

α) *…...........................................…+

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:

β) *…...........................................…+

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

γ) *…...........................................…+
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Σμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφοράτουΣμιματοσ ι
τωντμθμάτωνγιαταοποίαοοικονομικόσφορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

[………………………………………………….]

1

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξµνδίσλ, φλνµα θαη επψλπµν, φζεο θνξέορξεηάδεηαη.

2

Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά µε ηνλ νξηζµφ ησλ πνιχ µηθξψλ, ησλ
µηθξψλ θαη ησλ µεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη µφλν γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιύ µηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνµµύξηαεπξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνµµύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ µηθξέο νύηε µηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνµέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50
εθαηνµµχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνµµχξηα επξψ.
3

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελπηζηνπνίεζε.

4

Δηδηθφηεξα σο µέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφµνηνπθαζεζηψηνο.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμοςυνοδευόμενο

*…...............................................…+

από τθν θμερομθνία

*…...............................................…+

και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:

*…...............................................…+

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*…..................................................…+

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:

*…..................................................…+

Σθλζφωνο:

*….................................................…+

Θλ. ταχυδρομείο:

*….................................................…+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι
ςτοιχείαςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ
μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό):

*…................................................…+

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ5
τιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο
μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και
κανόνεσ πουκακορίηονται ςτο μζροσ V
κατωτζρω;

[...........+Ναι
[...........+Όχι
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Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το
μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι
οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ
φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από
τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

5

Δπηζεµαίλεηαη φηη ζχµθσλα µε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζον αθοπά ηα θπηηήπηα πος
ζσεηίδονηαη µε ηοςρ ηίηιοςρ ζποςδών θαη ηα επαγγειµαηηθά πποζόνηα πος οπίδονηαη ζηεν πεπίπηυζε ζη΄ ηος Μέποςρ ΙΙ ηος
Παπαπηήµαηορ ΥΙΙ ηος Πποζαπηήµαηορ Α΄ ή µε ηεν ζσεηηθή επαγγειµαηηθή εµπεηπία, οη οηθονοµηθοί θοπείρ, µποπούν
υζηόζο να βαζίδονηαη ζηηρ ηθανόηεηερ άιιυν θοπέυν µόνο εάν οη ηειεςηαίοη ζα εθηειέζοςν ηηρ επγαζίερ ή ηηρ ςπεπεζίερ γηα
ηηρ οποίερ απαηηούνηαη οη ζςγθεθπηµένερηθανόηεηερ.”
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται
ο οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ;

[.......+Ναι
[..........+Όχι
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*….............]

i. Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ
πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων /
υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ Τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε
τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ
μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
(1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικιοργάνωςθ7
(2) δωροδοκία89απάτθ10
(3) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ11
(4) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ12
(5) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων13.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ
Απάντθςθ:
καταδίκεσ:
Τπάρχει
τελεςίδικθ
καταδικαςτικι
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου14 το
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται
ανωτζρω (ςθμεία 1-6),ι καταδικαςτικι
απόφαςθ θ οποία ζχειεκδοκεί πριν από
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ
που εξακολουκεί να ιςχφει;

*................+ Ναι
*.......... .....+ Όχι

Εάν
θ
ςχετικι
τεκμθρίωςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+15

Εάν ναι, αναφζρετε16:
α)
Θμερομθνία
τθσ
καταδικαςτικισ
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ
λόγουσ τθσ καταδίκθσ,

α) Θμερομθνία:*………………..+,
ςθμείο-(-α): *………..……………+,
λόγοσ(-οι):*…………………………+

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·

β) *…......................................…+

γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
καταδικαςτικιαπόφαςθ:

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου
αποκλειςμοφ *………………………..…+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α)
*…………………………..…….+

ςτθν

Εάν
θ
ςχετικι
τεκμθρίωςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
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αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+17
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά
τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
18
αποκλειςμοφ(«αςηοκάθαπζη») ;

[..........+ Ναι

Εάν
ναι,
περιγράψτε
πουλιφκθκαν19:

*…...................................…+

τα

μζτρα

[........+ Όχι

6

χµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο
είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζµφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµφζηνπ
ζπµθέξνληνο, φπσο δεµφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνππεξηβάιινληνο.
7

Όπσονξίδεηαηζηνάξζξν2ηεοαπφθαζεο-πιαίζην2008/841/∆ΔΤηνππµβνπιίνπ,ηεο24εοΟθησβξίνπ2008,
γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ νξγαλσµέλνπ εγθιήµαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
8

χµθσλα µε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζµφ ΔΔΔ (Καλνληζµφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο

“δηαθζνξά”.
9
Όπσονξίδεηαηζηνάξζξν3ηεοχµβαζεοπεξίηεοθαηαπνιέµεζεοηεοδσξνδνθίαοζηελνπνίαελέρνληαηππάιι
εινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ
θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιαµβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά
φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύπυζε θαη εθαπµογή ηερ ύµβαζερ ποηνηθού δηθαίος γηα ηε δηαθζοπά
θαη ηος Ππόζζεηος ζ΄ αςηήν Ππυηοθόιιος» (αθοπά ζε πποζζήθε θαζόζον ζηο ν. Άπζπο 73 παπ. 1 β αναθέπεηαη ε
θείµενε νοµοζεζία).
10
Καηάηελέλλνηαηνπάξζξνπ1ηεοζχµβαζεοζρεηηθάµεηεπξνζηαζίαησλνηθνλνµηθψλζπµθεξφλησλησλΔπξσπ
ατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε µε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπυζε ηερ
ύµβαζερ ζσεηηθά µε ηεν πποζηαζία ηυν οηθονοµηθών ζςµθεπόνηυν ηυν Εςπυπαφθών Κοηνοηήηυν θαη ηυνζςναθώνµε
αςηήν Ππυηοθόιιυν.
11

Όπσονξίδνληαηζηαάξζξα1θαη3ηεοαπφθαζεοπιαίζηνηνππµβνπιίνπ,ηεο13εοΗνπλίνπ2002γηαηελθαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο
ν ιφγνο απνθιεηζµνχ πεξηιαµβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήµαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
12

Όπσονξίδεηαηζηνάξζξν1ηεονδεγίαο2005/60/ΔΚηνπΔπξσπατθνχΚνηλνβνπιίνπθαηηνππµβνπιίνπ,ηεο
26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά µε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηε
λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσµαηψζεθε µε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Ππόιετε θαη θαηαζηοιή ηερ νοµηµοποίεζερ
εζόδυν από εγθιεµαηηθέρ δπαζηεπηόηεηερ θαη ηερ σπεµαηοδόηεζερ ηερ ηποµοθπαηίαρ θαη άιιερ δηαηάξεηρ”.
13

Όπσονξίδεηαηζηνάξζξν2ηεονδεγίαο2011/36/ΔΔηνπΔπξσπατθνχΚνηλνβνπιίνπθαηηνππµβνπιίνπ,ηεο 5εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ.
1) ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Ππόιετε θαη θαηαποιέµεζε ηερ
εµποπίαρ
ανζπώπυν
θαη
πποζηαζία
ηυν
ζςµάηυν
αςηήρ
θαη
άιιερ
δηαηάξεηρΖελιφγσππνρξέσζεαθνξάηδίσο:α)ζηηοπεξηπηψζεηοεηαηξεηψλπεξηνξηζµέλεοεπζχλεο(Δ.Π.Δ)θαη
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14
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ
∆ηεπζχλνληα χµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
73 )
15
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
16

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

17

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

18
Οηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί µε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπµµεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχµβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε µπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν
απνθιεηζµνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
19
Λαµβαλνµέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεµάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (µεµνλσµέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεµαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ µέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι

φόρων
ι ειςφορών
κοινωνικι σαςφάλιςθσ:

Απάντθςθ:

1. Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *..........+ Ναι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ *..........+ Όχι
αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α. Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:

α.*…………....…+·

α.*…............…+·

β. Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;

β.*…………....…+

β.*…………....…+

γ(1)*……+ Ναι

γ(1) *……+ Ναι

*……+ Όχι

*……+ Όχι

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;

*……+ Ναι

*……+ Ναι

*……+ Όχι

*……+ Όχι

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ

*……………….…+·

*…………………+·

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:

*……………..…+·

*…………….…+·

(2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:

γ(2)*……+·

γ(2)*……+·

δ. Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό

δ) *…….+ Ναι

δ) *…….+ Ναι

*…….+ Όχι

*…….+ Όχι

Εάν όχι αναφζρετε:

γ. Πωσ διαπιςτϊκθκε
υποχρεϊςεων;

θ

ακζτθςθ

των

(1)Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ*……

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ*……
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διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;21

……………+

……………+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
καταβολιτωνφόρωνιειςφορϊνκοινωνικισ
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφοράσ των εγγράφων):
22
αναφζρετε:
*……+*……+*……+

20

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξνεδάθην).
21

εµεηψλεηαηφηη,ζχµθσλαµεηνάξζξν73παξ.3πεξ.αθαηβ,εθφζνλπξνβιέπεηαηζηαέγγξαθαηεο
ζχµβαζεο
είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζµφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµφζηνπ ζπµθέξνληνο, φπσο δεµφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζµφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ µφλν µηθξά πνζά ησλ
θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ελεµεξψζεθε ζρεηηθά
µε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη µέηξα, ζχµθσλα µε ην ηειεπηαίν εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζµίαο αίηεζεο ζπµµεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο
ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
22

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέορξεηάδεηαη.
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικόπαράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι
αφερεγγυότθτα,
ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων
ι
επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
και εργατικοφ δικαίου23;

[...........+ Ναι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ
του
λόγου
αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»);

*...........+ Ναι

*..........+ Όχι

*..........+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα
μζτραπου λιφκθκαν: *........................+

Βρίςκεταιοοικονομικόσφορζασςεοποιαδιποτ [.........+ Ναι
ε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ24:
[..........+ Όχι
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι
ι από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)αναςτολιεπιχειρθματικϊνδραςτθριοτιτω
ν, ι
η)ςεοποιαδιποτεανάλογθκατάςταςθ
προκφπτουςααπόπαρόμοιαδιαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:

-[......................................................]

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ
εκνικισ
νομοκεςίασ
και
των
μζτρωνςχετικάμετθςυνζχιςθτθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό
αυτζσ τισ περιςτάςεισ25

-[......................................................]
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Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία
αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Έσειδιαππάξειοοικονομικόσφορζασςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα26;

[........+ Ναι

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;

*........+ Ναι

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:

[....................................................……+

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ;

*........+ Ναι

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*….........................................................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρααυτοκάκαρςθσ;

[........+ Ναι

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:

*….........................................................]

Γνυπίζει ο οικονοµικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 27, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθ ςφμβαςθσ;

[........+ Ναι

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

[......................................................…+

Έσει παπάζσει ο οικονοµικόρ θοπέαρ ή
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ

[...........+ Ναι

[.........+ Όχι

*.........+ Όχι

*.........+ Όχι

*.........+ Όχι

[.........+ Όχι

[..........+ Όχι
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διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσςφμβαςθσ28;
Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

[......................................................…+

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρι
ιεπαναλαμβανόμενθπλθμμζλεια29κατά
τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο
πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσςφμβαςθσμεανακζτοντα
φορζαιπροθγοφμενθσςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα
τθν πρόωρθκαταγγελίατθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;

[............+ Ναι

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*…......................................................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;

*............+ Ναι

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:

*…......................................................]

[.........+ Όχι

*.........+ Όχι
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Mπορεί ο οικονομικόσ
επιβεβαιϊςειότι:

φορζασ

να

[............+ Ναι
*..........+ Όχι

α. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων επιλογισ,
β. δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ,
γ.ιτανςεκζςθναυποβάλλειχωρίσ
κακυςτζρθςθτα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται από τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτονταφορζα
δ. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει
εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθνεπιλογι ι τθν ανάκεςθ;

23
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο ζηηο
θείµελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2.
24

Ζαπφδνζεφξσλείλαηζχµθσλεµεηελπαξ.4ηνπάξζξνπ73πνπδηαθνξνπνηείηαηαπφηνλΚαλνληζµφΔΔΔ
(Καλνληζµφο ΔΔ 2016/7)
25

Άξζξν 73 παξ.5.

26
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηµέλε δηάηαμε, λα ζπµπιεξσζεί
αλάινγα ην ΣΔΤ∆ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010.
27

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεοζχµβαζεο

28

Πξβι άξζξν48.

29
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχµθσλε µε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζµφ ΔΔΔ (Καλνληζµφο ΔΔ2016/7)
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Άλλοι λόγοι αποκλειςµοφ

Απάντθςθ

Ο οικονοµικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ τθσ
διάταξθσ τθσ παρ. 12 του άρκρου 66 του
α.ν.1400/1973
και
ότι
δεν
κα
χρθςιµοποιιςει ωσ άµεςουσ ι ζµµεςουσ
αντιπροςϊπουσ µόνιµουσ ςτθν εφεδρεία
Αξιωµατικοφσ των τριϊν κλάδων των Ε∆,
για
τουσ
οποίουσ
δεν
παριλκεπενταετίααπό τθν αποςτρατεία
αυτϊν;

[........+ Ναι

Ο οικονοµικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ και
αποδζχεται το ςφνολο των Γενικϊν και
Ειδικϊν όρων τθσ ∆ιακιρυξθσ, κακϊσ και
ότι ζλαβε γνϊςθ των διατάξεων που
διζπουν
τουσ
∆ιαγωνιςµοφσ
του
Ελλθνικοφ ∆θµοςίου;

[........+ Ναι



[.........+ Όχι

[..........+ Όχι
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενωνκριτθρίων Απάντθςθ
επιλογισ
Πλθροί όλα Σα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

*........+ Ναι
[..........+ Όχι

ii. Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ
των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται30, εκτόσ εάν:
α. θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν31
β. θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι,
ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν
τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+
του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *…………………+

30
31

Πξβι θαη άξζξν 1 λ.4250/2014

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηςαθή
δηεύζςνζε, απσή ή θοπέα έθδοζερ, επαθπηβή ζηοησεία αναθοπάρ ηυν εγγπάθυν) πος παπέσοςν ηε δςναηόηεηα ζηεν
αναζέηοςζα απσή ή ζηον αναζέηονηα θοπέα να ηο ππάξεη. Όπος απαηηείηαη, ηα ζηοησεία αςηά ππέπεη να ζςνοδεύονηαη από
ηε ζσεηηθή ζςγθαηάζεζε γηα ηεν εν ιόγυππόζβαζε.
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Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ
θνηίλα 22-5-2019
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
ΣΖ ΑΓ.Φ.830/1135/.300/192
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Δπσλπκία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα:
ΑΦΜ:

.......................................

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:

Α/Α

...............................................................

.......................................................................

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ-ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ
(θηι.)

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΧ

ΝΧΠΑ
ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ
1

Μνζραξίζην Μπηθηέθη
(100% κνζράξη)

2.000

..........

........................

νπηδνπθάθηα

1.000

..........

........................

2

Ρνιφ ρνηξηλφ

500

..........

........................

3

Ρνιφ θνηφπνπιν

500

..........

........................

4

νπβιάθη ρνηξηλφ

2.500

..........

........................

5

νπβιάθη θνηφπνπιν

2.000

..........

........................

6

Λνπθάληθν ρσξηάηηθν

1.000

..........

........................

7

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ
ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ
Κνηνκπνπθηέο

400

..........

........................

8

λίηζει θνηφπνπιν

700

..........

........................

9

ΖΜΔΗΧΔΗ
1. Ζ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ
πνζνζηνχ 0,013468% θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4%
(γηα πιηθά/αγαζά), πνζά ηα νπνία ζα παξαθξαηεζνχλ θαηά ηελ εμφθιεζε.
2. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπά
έμνδα:
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α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, έμνδα εηδψλ δηάζεζεο (θνπηαιαθηαπηαηαθηα θιπ), εθθνξησηηθά, πάζεο κνξθήο έμνδα ειέγρνπ – δνθηκψλ θαη ινηπά
έμνδα, ηα νπνία απαηηνχληαη κέρξη ηελ Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή
Παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο.
β. Όια ηα έμνδα πηζηνπνίεζεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
αζθαιίζεσλ, θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο
ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ.
3. Ηζρχο πξνζθνξάο : Δλελήληα (90) εκέξεο.
Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
(ΦΡΑΓΗΓΑ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ)

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ

ΑΔΑ: 6Ζ2Σ6-Ε62
Β-3-1

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22
Μαη 2019
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
ΣΖΝ Α∆.Φ.830/Α∆.1135/.300/192
ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνµαζία Σξάπεδαο …………………………..
Καηάζηεµα ………………………….
(∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax )..............................
Ζµεξνµελία έθδνζεο………………
ΠΟΟ ΔΤΡΩ ……………………
Πξνο: (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ)

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. …….… ΔΤΡΩ………

Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπµε φηη εγγπψµεζα δηα ηεο παξνχζαο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχµελνη ηνπ
δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
ΔΤΡΩ.…………… (θαηνινγξάθσο) …………………………………..ζηννπνίνθαη
µφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή µαο, ππέξ ηεο εηαηξείαο ……………………….
∆\λζε…………………………………………………………. ΑΦΜ …………………..
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλφξσληεο µε αξηζµφ …………….….
ζχµβαζεο,
πνπ
ππέγξαςε
µαδί
ζαο
γηα
ηελ
πξνµήζεηα
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο ……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ
ηνπ ……………. θαη ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο
ζπµβαηηθήο πξν Φ.Π.Α.αμίαο …………………………… ΔΤΡΩαπηήο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχµε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί
νιηθάήµεξηθά ρσξίο θαµία απφ µέξνο µαο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο απαίηεζεο µέζα ζε πέληε (5) εµέξεο απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινοραξηνζήµνπ.
Ζ παξνχζα εγγχεζή ηζρχεη µέρξη ηελ ...................................
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ µαο επηζηνιψλ πνπ
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έρνπλ δνζεί ζην ∆εµφζην θαη ΝΠ∆∆, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνµηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά µαο.

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22 Μαη 2019
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟΠΑΡΑΡΣΖΜΑ«Β»
Α∆.Φ.830/Α∆1135/.300/.192.
ΦΤΛΛΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ – ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΟΝΟΜΑΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:…………………………………………….
ΑΡΗΘΜΟΣΖΛΔΦΩΝΟΤ:…………………………………………………
∆ΗΔΤΘΤΝΖΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:………………………………………
Η∆ΗΟΚΣΖΣΖΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:………………………………………
ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:………………………………….
ΔΗ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
α. …………………………………………….
β. …………………………………………….
ΑΡΗΘΜΟΠΡΟΩΠΗΚΟΤ:................(νινγξάθσο):……………………………
Α∆ΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
α.

εθδίδνπζα αξρή:………………………………………………

β.

Ζµεξνµ.Έθδνζεο: ……………………………………….……

γ.

ηζρχοάδεηαοµέρξη …………………………………………….

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΑΡΥΔ
α.

ΑζηπθηεληαηξηθήΤπεξεζία: ……………………………………….

β.

ΑζηηαηξηθήΤπεξεζία: ……………………………………………….

γ.

Άιιεο αξρέο (∆εµφζηεο – ηξαηησηηθέο): …………………………….

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ (3 µέιε)
α.

(Πξφεδξνο)

β.

(µέιε)

γ.

(µέιε)

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑΔΠΗΘΔΩΡΖΖ: ……………………………………………..
∆ΗΑΣΑΓΖΔ ΠΗΘΔΩΡΖΖ: …………………………………………………
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ΖΜΔΗΩΖ :ηελ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπµµεηέρεη ππνρξεσηηθά Αμθνο
Τγεηνλνµηθνχ Κηελίαηξνο ή Ηαηξφο-Οδνληίαηξνο-Φαξµαθνπνηφο-Ννζειεπηήο
Τγεηνλνιφγνο ή, εθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, εθπξφζσπνο ηεο Τγεηνλνµηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Μνλάδνο.
ΘΕΜΑΣΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α/Α

1. Πθγζσ
µολφνςεωσ ζξω
από τισ
εγκαταςτάςεισ.

Ι∆ΙΑΙΣΕΡΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ

Επικεωριςτε ςε µια λογικι ακτίνα
περίπου 250 µζτρων από τισ κφριεσ
εγκαταςτάςεισ για:Καταςτάςεισ που
δθµιουργοφν ςκόνθ
• Βιοµθχανίεσ που µολφνουν
• Λιµνάηοντα νερά
• Μετεωρολογικζσκαταςτάςεισπουµολφ
νουν το περιβάλλον
• Εγκαταςτάςεισ εκτροφισηϊων
• Ανοικτζσαποχετεφςεισ
• Ακάλυπταςκουπίδια
• Περίφραξθαυλισ
2. Τγιεινι τθσ αυλισ • Μζγεκοσ τθσαυλισ
τθσ εγκατάςταςθσ. • Κατάςταςθ επιφάνειασεδάφουσ
• Λιµνάηοντα νερά
• Ανοικτζσαποχετεφςεισ
• Ακάλυπταςκουπίδια
• Κακαριότθτα τθσαυλισ
• Προςταςία κατάεντόµων
• Καταπολζµθςθπτθνϊν
ΚΣΙΡΙΑ
3. ∆άπεδα,
• Λεία τοιχϊµατα
Πατϊµατα και
• Ρωγµζσ
Οροφζσ
• Κακαριότθτα
• υχνότθτα και
επάρκειακακαριότθτοσκαιαπολυµάνςεω
σ
• Προςταςία από ιπτάµεναζντοµα
• Μζτρα ελζγχουτρωκτικϊν
• Αυτοµατιςµόσ ςτισπόρτεσ
• Μζςα κακαριςµοφ
• Χριςθ ανεπεξζργαςτουαµιάντου
• χετικζσ επιγραφζσ και ςιµατα
4. Αεριςµόσ
• Επάρκεια µθχανικοφ
φυςικοφαεριςµοφ
• Φίλτρα
• Κλιµατιςµόσ
5. Φωτιςµόσ
• Καταλλθλότθταφωτιςµοφ
• Επάρκεια φυςικοφφωτιςµοφ
• Επάρκεια τεχνθτοφφωτιςµοφ
6. Παροχι νεροφ • Προζλευςθ νεροφ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΒΑΘΜΟ
-ΛΟΓΙΑ
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7. Σουαλζτεσ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ποςιµότθτα
Κρφο νερό
Ηεςτόνερό
Μορφι επεξεργαςίασ
Αρικµόσ διακεςίµων –τφποι
∆άπεδα –τοιχϊµατα
τεγνωτιρια χεριϊν
Εξαεριςµόσ
Κακρζπτεσ
Φωτιςµόσ
Απολφµανςθ καικακαριότθτα
Παροχζσ νεροφ, επάρκεια,διανοµι.
αποφνι
Χαρτίτουαλζτασ
Επικοινωνία µε τουσ χϊρουσW.C.
Ενδιάµεςοσ αεριηόµενοσχϊροσ
Ανεξαρτθςίαςεευκολίεσκακαριότθτοσ

• Επιγραφζσ καιςιµατα
• Ζλεγχοσγιαανοικτά ςθµείαςτο
8. Αποχζτευςθ

ςφςτθµααποχζτευςθσ

•
•
•
9.
υχνότθτα
•
και επάρκεια
•
κακαριότθτασ και •
απολυµάνςεωσ
µθχανθµάτων

υνζχεια αποχετεφςεωσ
Επάρκεια λειτουργίασ
Βιολογικόσκακαριςµόσ
υχνότθτα
Αποτελεςµατικότθτα
Μζκοδοι

ΑΠΟΘΗΚΕ – ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ – ΣΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
10. Αποκικεσ
πρϊτων υλϊν

•
•
•
•
•
•

∆υνατότθτα
∆άπεδο–τοιχϊµατα-οροφζσ
Κοινι αποκικευςθ προϊόντων
Αεριςµόσ
Φωτιςµόσ
υχνότθτα και επάρκεια
11. Αποκικεσ για τα κακαριότθτασ καιαπολυµάνςεωσ
• Μζτρα ελζγχουτρωκτικϊν
τελικάπροϊόντα
• Αποκικευςθ
• Θερµοκραςία
• Τγραςία
• Όργανα µζτρθςθσ υγραςίασ
• Όργανα µζτρθςθσκερµοκραςίασ
12. Επικεϊρθςθ
• υχνότθτα
των πρϊτων υλϊν • Αρικµόσ δειγµάτων πουςτζλνονται
κατά τθν διάρκεια για εργαςτθριακι
τθσ παραγωγισ
(αλυςίδα
εξζταςθ
παραγωγισ)
• Είδοσ εργαςτθριακισεξζταςθσ
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13. Τγιεινι
προςωπικοφ

•
•
•
•

Επάρκεια
Κατάςταςθ υγείασπροςωπικοφ
Προςωπικι υγιεινι
Περιοδικόσζλεγχοσβιβλιαρίωνυγείασ

• Εργαςτθριακζσεξετάςεισ
προςωπικοφεφόςον απαιτείται και
ςυχνότθτα

• Κακαριότθτα και ευκολίεσ λουτρϊν
πλυςίµατοσ.
• Προςτατευτικόσιµατιςµόσ.
• Κακαριότθταιµατιςµοφ.
• Απολυµαντικά µζςαχειρϊν
• Αυτοµατιςµοίαπολυµάνςεωσ

Καηαγξάςηεηαπξντόληαπνππαξάγνληαη:

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΓΔΝΗΚΑΥΟΛΗΑΚΑΗΤΣΑΔΗ

(ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ)
H ΔΠΗΣΡΟΠΖ
O ΠΡΟΔ∆ΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
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ΖΜΔΗΩΖ: Όηαλ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ή ζρόιηα αλαγξάθεηαη ε
ιέμε «νπδέλ»
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ΦΤΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΔΩ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ – ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ………………………………………………………….…..
∆ΗΔΤΘΤΝΖ …………………………………………………………………………....
ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ∆ΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ. ……………………………………………………
Α/Α

ΘΕΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ

1

Πθγζσµολφνςεωσζξωαπό τισ
εγκαταςτάςεισ
Τγιεινι τθσ αυλισ των εγκαταςτάςεων

15 Χ

2
3
4
5
6
7
8
9

ΚΣΙΡΙΑ
∆άπεδα – τοιχϊµατα
Αεριςµόσ
Φωτιςµόσ
Νερό
Σουαλζτεσ
Αποχζτευςθ

ΒΑΘΜΟΙ

ΜΟΝΑ∆Ε

19 Χ
23 Χ
9Χ
9Χ
15 Χ
15 Χ
12 Χ

υχνότθτα και επάρκεια κακαριότθτοσ
και απολυµάνςεωσ των µθχανθµάτων
ΑΠΟΘΗΚΕ – ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ – ΣΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ
10
Αποκικεσ για πρϊτεσ φλεσ
11
Αποκικεσ για τελικά προϊόντα
12
Ζλεγχοσ κατά τθν διάρκεια τθσ
παραγωγισ
13
Τγιεινι προςωπικοφ
υνολικι βακµολογία ςε µόρια

17 Χ

30 Χ
22 Χ
53 Χ
94 Χ

ΓΝΩΜΑΣΔΤΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΡΑ∆ΔΚΣΖ – ΜΖ ΠΑΡΑ∆ΔΚΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΖΜΔΗΩΖ:
Όηαλ έλα ζέµα ειέγρνπ δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ηφηε δίδεηαη ν Βαζµφο 2.
Απηφ ζα εμαζθαιίζεη δίθαην ηειηθφ αξηζµφ µνλάδσλ ζην θχιιν επηζεψξεζεο.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Ο ΠΡΟΔ∆ΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
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ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ
Ζ θιίµαθα βαζµνινγήζεσο γηα θάζε παξάµεηξν είλαη ρσξηζµέλε ζε ηέζζεξηο
βαζµίδεο σο αθνινχζσο:
0 = µε απνδεθηό
1 = αλεπηζύµεην αιιά απνδεθηό 2 = απνδεθηό
3 = πνιύ απνδεθηό
Οη επεμεγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη ηα θξηηήξηα γηα βαζµνιφγεζε
Βαζµφο 3

Πνιχαπνδεθηφ

Βαζµφο 2

Απνδεθηφ

Βαζµφο 1
Αλεπηζχµεην
Αιιά απνδεθηφ

Βαζµφο 0

Με απνδεθηφ

-Τπνδεηγµαηηθή εγθαηάζηαζε
-Δμνπιηζµφο άξηηνο – πξαθηηθή
εξγαζίαο
-∆ελ αλαµέλνληαη ζθάιµαηα
-Δληχπσζε αξίζηε
-Ηθαλνπνηεηηθή εγθαηάζηαζε
-Ηθαλνπνηεηηθή Τγηεηλή
-Πξαθηηθή εξγαζίαο
-χγρξνλνο εμνπιηζµφο
-Δληχπσζε θαιή – ιίαλ θαιή
-Γεληθφ επίπεδν
-Πξαθηηθή εξγαζίαο
-Δμνπιηζµφο θιπ.
αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα βειηίσζε,
αιιά δελ είλαη απεηιή γηα ηελ
αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πξντφληνο
-Πξαθηηθή εξγαζίαο
-Δμνπιηζµφο θιπ. µε ζνβαξέο
αηέιεηεο
-Ζ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πξντφληνο ζα έµπαηλε ζε
αµθηζβήηεζε.

Ζ απφδνζε ηνπ βαζµνχ 0 (µεδέλ) ζε µία απφ ηηο παξαµέηξνπο θάλεη ηελ
εγθαηάζηαζε ή βηνµεραλία µε απνδεθηή µέρξη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο
βειηηψζεηο
Ζ επηηξνπή πνπ ζα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο, ζα ζπµπιεξψζεη ην θχιιν
επηζεσξήζεσο Βηνµεραληψλ – Σξνθίµσλ µε ηελ θαηάιιειε βαζµνινγία,
αλαιπηηθά γηα θάζε αληηθείµελν ζέµαηνο.
Ο µέζνο φξνο ηεο βαζµνινγίαο ησλ 13 θαηεγνξηψλ (ζε αθέξαην αξηζµφ)
ζα µεηαθεξζεί αληίζηνηρα ζην θχιιν βαζµνινγήζεσο πξνθεηµέλνπ, µεηά ηνλ
πνιιαπιαζηαζµφ ηνπο µε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο, λα πξνθχςεη ε
ζπλνιηθή βαζµνινγία.
Σν βαζµνινγηθφ ζχζηεµα είλαη ζρεδηαζµέλν έηζη ψζηε ν πςειφηεξνο
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δπλαηφο βαζµφο ησλ µνξίσλ λα είλαη 999. Σν επίπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεί σο
απνδεθηή µηα βηνµεραλία είλαη ηα 650 µφξηα (65%).
Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22 Μαη 2019
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
Φ.830/Α∆..................
ΦΤΛΛΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ - ΜΔΣΑΠΩΛΖΣΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:
ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟΤΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:
∆ΗΔΤΘΤΝΖΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:
Η∆ΗΟΚΣΖΣΖΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:
ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:
ΔΗ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ:
α. ……………………………
β. ……………………………
ΑΡΗΘΜΟΠΡΟΩΠΗΚΟΤ: …………………….(νινγξάθσο) …………………….
Α∆ΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
α.

(εθδίδνπζα αξρή) …………………. (Ζµεξνµ. Έθδνζεο)

β.

ηζρχο άδεηαο µέρξη: ……………………….

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΑΡΥΔ
α.

Αζηπθηεληαηξηθή Τπεξεζία ……………….

β.

Αζηηαηξηθή Τπεξεζία: ……………………..

γ.

Άιιεο αξρέο (∆εµφζηεο– ηξαηησηηθέο) ………………

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ (3 ή 5 µέιε)
α.

(Πξ φεδξνο)

β.

(µέιε)

γ.

(µέιε)

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ……………………………….
∆ΗΑΣΑΓΖΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ………………………………………
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ΖΜΔΗΩΖ :
ηελ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπµµεηέρεη ππνρξεσηηθά Αμθνο Τγεηνλνµηθνχ
Κηελίαηξνο ή Ηαηξφο-Οδνληίαηξνο-Φαξµαθνπνηφο-Ννζειεπηήο Τγεηνλνιφγνο ή,
εθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, εθπξφζσπνο ηεο Τγεηνλνµηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Μνλάδνο.
ΘΕΜΑΣΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α/Α

Ι∆ΙΑΙΣΕΡΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ

1. Πθγζσ µολφνςεωσ Επικεωριςτε ςε µια λογικι ακτίνα περίπου
ζξω
από
τισ 250 µζτρων από τισ κφριεσ εγκαταςτάςεισ
εγκαταςτάςεισ.
για:
• Καταςτάςεισ που δθµιουργοφν ςκόνθ

• Βιοµθχανίεσ πουµολφνουν
• Λιµνάηοντα νερά
• Μετεωρολογικζσ

2. Τγιεινι τθσ αυλισ
τθσ εγκατάςταςθσ.

καταςτάςεισπουµολφνουν το περιβάλλον
• Εγκαταςτάςεισ εκτροφισηϊων
• Ανοικτζσαποχετεφςεισ
• Ακάλυπταςκουπίδια
• Περίφραξθαυλισ
• Μζγεκοσ τθσαυλισ
• Κατάςταςθ επιφάνειασεδάφουσ
• Λιµνάηοντα νερά
• Ανοικτζσαποχετεφςεισ
• Ακάλυπταςκουπίδια
• Κακαριότθτα τθσαυλισ
• Προςταςία κατάεντόµων
• Καταπολζµθςθπτθνϊν

ΚΣΙΡΙΑ
•
3. ∆άπεδα, Πατϊµατα • Λεία τοιχϊµατα
και Οροφζσ
• Ρωγµζσ
• Κακαριότθτα
• υχνότθτα και επάρκειακακαριότθτοσκαι
απολυµάνςεωσ
• Προςταςία από ιπτάµεναζντοµα
• Μζτρα ελζγχουτρωκτικϊν
• Αυτοµατιςµόσ ςτισπόρτεσ
• Μζςα κακαριςµοφ
• Χριςθ ανεπεξζργαςτουαµιάντου
• χετικζσ επιγραφζσ καιςιµατα
4. Αεριςµόσ
• Επάρκεια µθχανικοφφυςικοφ αεριςµοφ
• Φίλτρα
• Κλιµατιςµόσ
5. Φωτιςµόσ
• Καταλλθλότθταφωτιςµοφ
• Επάρκεια φυςικοφφωτιςµοφ

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

ΒΑΘΜΟ
-ΛΟΓΙΑ
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• Επάρκεια τεχνθτοφφωτιςµοφ
6. Παροχι νεροφ

7. Σουαλζτεσ

8. Αποχζτευςθ

9. υχνότθτα και
επάρκεια
κακαριότθτασ και
απολυµάνςεωσµθχανθ
µάτων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ νεροφ
Ποςιµότθτα
Κρφο νερό
Ηεςτόνερό
Μορφι επεξεργαςίασ
Αρικµόσ διακεςίµων –τφποι
∆άπεδα –τοιχϊµατα
τεγνωτιρια χεριϊν
Εξαεριςµόσ
Κακρζπτεσ
Φωτιςµόσ
Απολφµανςθ καικακαριότθτα
Παροχζσ νεροφ, επάρκεια,διανοµι.
αποφνι
Χαρτίτουαλζτασ
Επικοινωνία µε τουσ χϊρουσW.C.
Ενδιάµεςοσ αεριηόµενοσχϊροσ
Ανεξαρτθςία ςε ευκολίεσκακαριότθτοσ

•
•
•
•
•
•

υνζχεια αποχετεφςεωσ
Επάρκεια λειτουργίασ
Βιολογικόσκακαριςµόσ
υχνότθτα
Αποτελεςµατικότθτα
Μζκοδοι

Επιγραφζσ καιςιµατα
Ζλεγχοσ για ανοικτά ςθµεία ςτο
ςφςτθµααποχζτευςθσ

ΑΠΟΘΗΚΕ – ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ – ΣΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
10. Αποκικεσ πρϊτων • ∆υνατότθτα
υλϊν
• ∆άπεδο–τοιχϊµατα-οροφζσ
• Κοινι αποκικευςθ προϊόντων
• Αεριςµόσ
• Φωτιςµόσ
11. Αποκικεσ για
• υχνότθτα και επάρκεια κακαριότθτασ
τατελικά προϊόντα
καιαπολυµάνςεωσ

•
•
•
•
•
•
12. Επικεϊρθςθ των •
πρϊτωνυλϊνκατάτθν •
διάρκεια τθσ
παραγωγισ(αλυςίδα
παραγωγισ)

Μζτρα ελζγχουτρωκτικϊν
Αποκικευςθ
Θερµοκραςία
Τγραςία
Όργανα µζτρθςθσ υγραςίασ
Όργανα µζτρθςθσκερµοκραςίασ
υχνότθτα
Αρικµόσ δειγµάτων που ςτζλνονται
γιαεργαςτθριακι εξζταςθ

• Είδοσ εργαςτθριακισεξζταςθσ
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13.
Τγιεινιπροςωπικοφ

•
•
•
•

Επάρκεια
Κατάςταςθ υγείασπροςωπικοφ
Προςωπικι υγιεινι
Περιοδικόσ ζλεγχοσβιβλιαρίωνυγείασ

• Εργαςτθριακζσεξετάςεισ
προςωπικοφεφόςον απαιτείται και
ςυχνότθτα

• Κακαριότθτα και ευκολίεσ λουτρϊν
πλυςίµατοσ.
• Προςτατευτικόσιµατιςµόσ.
• Κακαριότθταιµατιςµοφ.
• Απολυµαντικά µζςαχειρϊν
• Αυτοµατιςµοίαπολυµάνςεωσ

Καηαγξάςηε ηα πξντόληα πνπ εθπξνζσπνύληαη:

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΓΔΝΗΚΑ ΥΟΛΗΑ ΚΑΗ ΤΣΑΔΗ

(ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ)
H ΔΠΗΣΡΟΠΖ
O ΠΡΟΔ∆ΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
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ΖΜΔΗΩΖ:
-Όηαλ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ή ζρφιηα, αλαγξάθεηαη ε ιέμε
«νπδέλ».
-Διέγρνληαη νη παξαγσγηθέο µνλάδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ή
πξνµεζεχνληαη νη αληηπξφζσπνη – µεηαπσιεηέο ηα αληίζηνηρα πξντφληα θαη
επηζπλάπηνληαη ηα αλαιπηηθά θχιια επηζεψξεζήο ηνπο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ
ΠΡΟΘΖΚΖ «1», γηα θάζε παξαγσγηθή µνλάδαμερσξηζηά.
-Οη αληηπξφζσπνη – µεηαπσιεηέο ζα απνξξίπηνληαη γηα είδε πνπ
παξάγνπλ νη παξαγσγηθέο µνλάδεο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί
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ΦΤΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΔΩ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ
ΜΔΣΑΠΩΛΖΣΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ - ΜΔΣΑΠΩΛΖΣΖ: …………………………………
∆ΗΔΤΘΤΝΖ: ……………………………………………………………………….
ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ………………………………………………

Α/Α ΘΕΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΙ

ΜΟΝΑ∆Ε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1
2

Πθγζσ µολφνςεωσ ζξω από τισ
15 Χ
εγκαταςτάςεισ
Τγιεινι τθσ αυλισ των εγκαταςτάςεων 18 Χ

ΚΣΙΡΙΑ
∆άπεδα – τοιχϊµατα
Αεριςµόσ
Φωτιςµόσ
Νερό
Σουαλζτεσ
Αποχζτευςθ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
9 υχνότθτα και επάρκεια
κακαριότθτοσκαι απολυµάνςεωσ των
µθχανθµάτων
ΑΠΟΘΗΚΕ
10 Αποκικεσ
11 Τγιεινι προςωπικοφ
υνολικι βακµολογία ςε µόρια
3
4
5
6
7
8

22 Χ
9Χ
9Χ
15 Χ
15 Χ
12 Χ
36 Χ

94 Χ
88 Χ

ΓΝΩΜΑΣΔΤΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΡΑ∆ΔΚΣΖ – ΜΖ ΠΑΡΑ∆ΔΚΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΖΜΔΗΩΖ:
Όηαλ έλα ζέµα ειέγρνπ δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ηφηε δίδεηαη ν Βαζµφο 2.
Απηφ ζα εμαζθαιίζεη δίθαην ηειηθφ αξηζµφ µνλάδσλ ζην θχιιν επηζεψξεζεο.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Ο ΠΡΟΔ∆ΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
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ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ
Ζ θιίµαθα βαζµνινγήζεσο γηα θάζε παξάµεηξν είλαη ρσξηζµέλε ζε ηέζζεξηο
βαζµίδεο σο αθνινχζσο:
0 = µε απνδεθηό
1 = αλεπηζύµεην αιιά απνδεθηό 2 = απνδεθηό
3 = πνιύ απνδεθηό
Οη επεμεγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη ηα θξηηήξηα γηα βαζµνιφγεζε
Βαζµφο3

Πνιχαπνδεθηφ

Βαζµφο2

Απνδεθηφ

Βαζµφο1
απνδεθηφ

ΑλεπηζχµεηνΑιιά

Βαζµφο0

Μεαπνδεθηφ

-Τπνδεηγµαηηθή εγθαηάζηαζε
-Δμνπιηζµφοάξηηνο–πξαθηηθή
εξγαζίαο
-∆ελ αλαµέλνληαη ζθάιµαηα
-Δληχπσζε αξίζηε
-Ηθαλνπνηεηηθή εγθαηάζηαζε
-Ηθαλνπνηεηηθή Τγηεηλή
-Πξαθηηθή εξγαζίαο
-χγρξνλνο εμνπιηζµφο
-Δληχπσζε θαιή – ιίαλ θαιή
-Γεληθφ επίπεδν
-Πξαθηηθή εξγαζίαο
-Δμνπιηζµφο θιπ.αθήλνπλ
πεξηζψξηα γηα βειηίσζε, αιιά δελ
είλαη απεηιή γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο
πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο.
-Πξαθηηθή εξγαζίαο
-Δμνπιηζµφο θιπ. µε ζνβαξέο
αηέιεηεο
-Ζ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πξντφληνο ζα έµπαηλε ζε
αµθηζβήηεζε.

Ζ απφδνζε ηνπ βαζµνχ 0 (µεδέλ) ζε µία απφ ηηο παξαµέηξνπο θάλεη ηελ
εγθαηάζηαζε ή βηνµεραλία µε απνδεθηή µέρξη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο
βειηηψζεηο
Ζ επηηξνπή πνπ ζα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο, ζα ζπµπιεξψζεη ην θχιιν
επηζεσξήζεσο Βηνµεραληψλ – Σξνθίµσλ µε ηελ θαηάιιειε βαζµνινγία,
αλαιπηηθά γηα θάζε αληηθείµελν ζέµαηνο.
Ο µέζνο φξνο ηεο βαζµνινγίαο ησλ 11 θαηεγνξηψλ (ζε αθέξαην αξηζµφ) ζα
µεηαθεξζεί αληίζηνηρα ζην θχιιν βαζµνινγήζεσο πξνθεηµέλνπ, µεηά ηνλ
πνιιαπιαζηαζµφ ηνπο µε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο, λα πξνθχςεη ε
ζπλνιηθή βαζµνινγία.
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Σν βαζµνινγηθφ ζχζηεµα είλαη ζρεδηαζµέλν έηζη ψζηε ν πςειφηεξνο δπλαηφο
βαζµφο ησλ µνξίσλ λα είλαη 999. Σν επίπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεί σο
απνδεθηή µηα βηνµεραλία είλαη ηα 650 µφξηα (65%).
Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22 Μαη 2019
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
ΣΖ Φ.830/Α∆.1135/300/192.
ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη µε απηή ηε δήισζε µπνξεί λα
ειεγρζεί µε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ 4, Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):
Όνοµα :

Επϊνυµο :

Όνοµα και Επϊνυµο Πατζρα :
Όνοµα και Επϊνυµο Μθτζρασ :

Θµεροµθνία γζννθςθσ(2):
Σόποσ Γζννθςθσ :
Αρικµόσ ∆ελτίου Σαυτότθτασ :
Σόποσ Κατοικίασ :
Αρ.
Σθλεοµοιοτφπου

Σθλ :
Οδόσ :

Αρικ :

ΣΚ :

∆/νςθ Θλεκτρ.
Σαχυδροµείου
(Εmail) :

Με αηνµηθή µνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, δειψλσ
φηη : Λάβαµε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ∆.26/19 ηνπ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ, ηνπο
νπνίνπο απνδερφµαζηε πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ
δηέπνπλ ηηο πξνµήζεηεο ηνπ ∆εµνζίνπ, θαη φηη ηα πξνζθεξφµελα είδε θαιχπηνπλ ηηο
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηξνθίµσλ-πνηψλ ηνπ ∆εµνζίνπ.

Ζµεξνµελία Τπνγξαθή
(1).
Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφµελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ
δεµφζηνπ ηνµέα, πνπ απεπζχλεηαη εαίηεζε.
(2).
Αλαγξάθεηαηνινγξάθσο.
(3).
«Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα
αιεζηλά µε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ µελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή
ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηµσξείηαη µε
θάζεηξμε µέρξη 10εηψλ.
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Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο

Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22
Μαη 2019
ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
ΣΖΝ Α∆.Φ.830/Α∆1135/300/192.
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΗΓΧΝ–ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ
ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Α. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ
1.
Ο έιεγρνο ησλ ππφ πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθίκσλ απφ
ηνλ πξνκεζεπηή βαζίδεηαη ζηνλ .Κ. 422-10 (ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γ-2 θιάζε
επηζεσξήζεσο), ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ λνκνζεζία πνπ
αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ειέγρνπ ηξνθίκσλ.
2.
Γηθαίσκα ειέγρνπ έρνπλ ν ππεχζπλνο ηξαη. Κηελίαηξνο θαη ζε
πεξίπησζε ειιείςεσο ν Ηαηξφο ηεο Μνλάδαο.
3.

Υξφλνο θαη πρλφηεηα ειέγρνπ :

α.
Πεξηνδηθά θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηα
είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηνπο επί ηφπνπ θνξείο (ζεκεία παξάδνζεο)
Κπιηθεία, Μεξηθή Γηαρ/ζε Δζηηαηνξίνπ.
β.
Δθηάθησο θαη θαηά θαλφλα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, θαηά
ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο ή ζηα
εξγνζηάζηα – εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή.
γ.
Ο έιεγρνο εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζεο
ησλ πξντφλησλ ζηελ Μνλάδα, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ ή ηνπ λφκηκνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ.
δ.
Ο πξνκεζεπηήο πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν
δεηκγαηνιεςίαο (σο ε πξνζζήθε 1) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ
νινγξάθσο θαζψο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν.
ε.
Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα δχλαηαη λα δηελεξγεί
δεηγκαηνιεςίεο θαη ελ απνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο.
Βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα
κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλάδαο.
4.

Δίδε ειέγρσλ
α.

Μαθξνζθνπηθφο – Οξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο :

(1)
Οη δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθά εθηξνπέο δίλνπλ
ην δηθαίσκα ηεο απξξίςεσο θαη κε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα
απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη ε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, πεξηερφκελν ππφ ζχλζιηςε,
αλψκαιεο νζκέο ή γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ (ζηνηρεία πξνκεζεπηνχ,
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εκεξ. Παξαγσγήο ή ιήμεο θιπ).
β.

Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο.

(1)
Γηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο
πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο ζε
πξντφληα ηα νπνία, καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη θαλνληθά.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε
ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά
Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα (ΚΒΗΔ, Γ΄ ΚΝΟ, ΚΔΝΟΚ, ΑΚΤ) ή αληίζηνηρν Κξαηηθφ
5.
Δίδε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.Οη
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ είλαη νη παξαθάησ :

βαζηθέο

θαηεγνξίεο

α.
Μηθξνβηνινγηθέο. ηνρεχνπλ ζηελ δηαπίζησζε ηεο
κηθξνβηνινγηθήο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα
δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα
πξνδηαγξαθή.
β.
Υεκηθέο. Απνζθνπνχλ ζηελ δηαπίζησζε ηεο πνηνηηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο (ζηαζκηθή αλάιπζε, αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο, δηαπίζησζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ζηαζεξψλ θαη νξίσλ ησλ
πξντφλησλ). Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ην ειάρηζην απνδεθηφ
θαζαξφ βάξνο θαη ηελ εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ γηα ην θαζέλα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ αθνινπζεί κε
αλαινγηθφ ηξφπν ηελ πηζαλή αχμεζε ηνπ νιηθνχ βάξνπο. Γηα παξάδεηγκα αλ
έλα είδνο πξνζδηνξίδεηαη κε θαζαξφ βάξνο 100 γξ. θαη πεξηέρεη ζπζηαηηθφ ζε
αλαινγία 30%, άξα 30 γξ. εμππαθνχεηαη φηη αλ πξνζθεξζεί κε θαζαξφ βάξνο
110 γξ. ε αλαινγία ηνπ ζπζηαηηθνχ ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ζηα 33 γξ. θαη
φρη ζηα 30 γξ.
γ.

Ηζηνινγηθέο εμεηάζεηο.

6.
Δπηινγή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Ζ επηινγή
ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα
πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο Μνλάδαο. Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε
ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο.
7.
Αξηζκφο ηεκαρίσλ ή ζπζθεπαζηψλ γηα
απαηηνχκελνο αξηζκφο ηεκαρίσλ γηα θάζε εμέηαζε είλαη :

θάζε

εμέηαζε.Ο

α.

Γηα κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο 3 ηεκάρηα θαη΄ ειάρηζην.

β.

Γηα ρεκηθέο εμεηάζεηο

γ.

Ηζηνινγηθέο εμεηάζεηο

3 ηεκάρηα θαη΄ ειάρηζην.
3 ηεκάρηα θαη΄ ειάρηζην.

εκεηψλεηαη φηη ηα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
8.
Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Δθδίδνληαη απφ ηα
θαηά ηφπνπο ηξαη. Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ
ελδηαθεξφκελε Μνλάδα γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ή κε ησλ
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πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχεηαη. Κνηλνπνηνχληαη ζηελ ελδηαθεξφκελε Μνλάδα
θαη ηνλ πξντζηάκελν ηεο ρεκαηηζκφ. Ο ρεκαηηζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή.
9.

Καη΄ έθεζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο.

α.
Σα είδε θπιηθείνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ
επαιινίσησλ ηξνθίκσλ θαη νη θαη΄ έθεζε εμεηάζεηο ηνπο δηέπνληαη απφ ην
άξζξν 20 ηνπ Κεθ. 1 ηνπ Κ.Σ.Π. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ αλσηέξσ
άξζξνπ, πξέπεη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν
πξνκεζεπηήο λα δειψζεη εγγξάθσο φηη επηζπκεί ηελ θαη΄ έθεζε εμέηαζε ηνπ
δείγκαηνο ηνπ, νπφηε απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε ιήςε θαη δεχηεξνπ δείγκαηνο.
Παξάιιεια, δειψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εηδηθνχ πνπ επηζπκεί λα
παξαζηεί σο εθπξφζσπνο ηνπ ζηελ θαη΄ έθεζε εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο. ε
πεξίπησζε πνπ δελ γίλεηαη δήισζε ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο, ν
πξνκεζεπηήο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο ηνπ
δείγκαηνο.
β.
Δηδηθά, γηα ηηο θαη΄ έθεζε κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο, επί
κε θαλνληθφηεηαο ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο, ε λέα εμέηαζε δηελεξγείηαη ζε λέν
δείγκα κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή.
Β ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ.
10.
Οη δεηγκαηνιεςίεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηνλ Κ 422-10, ηκήκα 8. Δηδηθά επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ :
α.
Λακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα κε ζθνπφ ηελ
εμαζθάιηζε νξζήο θαη αληηθεηκεληθήο εηθφλαο γηα ην ιακβαλφκελν δείγκα.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη γηα ηα πξντφληα, ηα νπνία εχθνια
πξνζιακβάλνπλ πγξαζία ή μεξαίλνληαη ή κπνξνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα
ππνζηνχλ κεηαβνιέο (ρεκηθέο εμεηάζεηο).
β.

Γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο δεηγκαηνιεςίαο απαηηνχληαη :

(1)
Παξνπζία ηνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ (θαηά ην δπλαηφλ).

πξνκεζεπηή

ή

ηνπ

λνκίκνπ

(2)
Ηζνζεξκηθφ
δνρείν
ζην
νπνίν έρεη
απφ
ν
πξνεγνχκελα εμαζθαιηζζεί ζεξκνθξαζία <10 C κε ηελ βνήζεηα ςπθηηθψλ
ζσκάησλ.
(3)
Οξζά ζπκπιεξσκέλα έληππα δεηγκαηνιεςίαο, πνπ
είλαη ην δειηίν δεηγκαηνιεςίαο (βι. ζπλεκκέλν θχιιν) παξφληνο θαη ην
δηαβηβαζηηθφ ηεο Μνλάδαο, κε νπνίν αηηείηαη ε εμέηαζε, πξνο ην αληίζηνηρν
Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην.
γ.
Γηα ηα κε ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, ε δεηγκαηνιεςία
γίλεηαη κε ηε ρξήζε ιαβίδαο ή κε γάληηα κίαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα ή γεληθά
κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν θαη άζεπην ηξφπν. Σα δείγκαηα ηνπνζεηνχληαη
φζν ην δπλαηφλ πξνζεθηηθά ζε θχιιν αινπκηλίνπ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε
ηζνζεξκηθφ δνρείν.
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δ.
Μεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζην
αξκφδην Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην.
Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22
Μαη 2019
ΠΡΟΑΡΣΖΜΔΝΟ «1» ΣΖΝ ΠΡΟΘΖΚΖ «7»
ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ «Β»
ΣΖ Α∆.Φ.830/Α∆.1135/300/192
ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ
(Απνζηνιή δείγκαηνο)
ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ
ΓΔΗΓΜΑΣΟ………………………………………………………………………(2)
ΠΡΟ :…………………………………………………………………………….(3)
ΔΗΓΟ :……………………………………………………………………………(4)
Υαξαθηεξηζηηθά :…………………………………………………………………(5)
Σν δείγκα πξνέξρεηαη απφ πνζφηεηα :………………………………………...(6)
Σν αλσηέξσ δείγκα ……………………………………………………………...(7)
απνζηέιιεηαη ζην ………………………………………………………………...(8)
κε αίηεκα ηελ δηελέξγεηα ησλ παξαθάησ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.
α. ……………………………………………ηεκάρηα …………………………..(10)
β. ……………………………………………ηεκάρηα …………………………..(11)
γ. ……………………………………………ηεκάρηα ……………………………….
δ. ……………………………………………ηεκάρηα ……………………………….
Σν δείγκα θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ – νξγαλνιεπηηθφ έιεγρν παξνπζίαζε: …….
…………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………(12)
Έιαβε γλψζε ν εθπξφζσπνο ηνπ πξνκεζεπηή …………………………………...

θνηίλα

……………………..

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ
Ο Πξφεδξνο

Σα Μέιε
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Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
22 Μαη 2019
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ«Γ» ΣΖΝ
Α∆.Φ.830/Α∆.1135/300/192
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΝΧΠΧΝ θαη ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ
ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ

Α. ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΜΠΗΦΣΔΚΗ
Σν κπηθηέθη ζα απνηειείηαη απφ 100% θηκά κφζρνπ (50% ιάπα θαη 50%
ζπάια), πεξηεθηηθφηεηαο ζε θξέαο ηνπιάρηζηνλ 97%, κε πξνζζήθε κφλν ησλ
απαξαίηεησλ βνεζεηηθψλ πηψησλ πιψλ γηα ηελ παξαζθεχε ηνπ (π.ρ
κπαραξηθά θηι). Σν ηειηθφ βάξνο ηνπ ζα είλαη 110-130 γξακκάξηα ή 220-250
γξ, θαη ησλ δχν κεγεζψλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη θαζ΄ππφδεημε ηεο
Τπεξεζίαο,ζε ζηξνγγπιν ζρήκα.
Β. ΟΤΣΕΟΤΚΑΚΗΑ
Σν θάζε ηεκάρην ζα είλαη βάξνπο 70-90 γξ. θαη ζα απνηειείηαη απφ 80%
κνζραξίζην θξέαο (θαπάθη-θηιφην-ιάπα) θαη 20% αξλίζην θξέαο (κπνχηη).
Γ. ΡΟΛΟ ΥΟΗΡΗΝΟ
Σν θάζε ξνιφ ζα είλαη βάξνπο απφ 3-4 θηιά θαη ζα απνηειείηαη απφ ρνηξηλή
ζπάια, κε γέκηζε gouda, κπεηθνλ θαη θαξφην, θαζ΄ ππφδεημε θαη ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Γ. ΡΟΛΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
Σν θάζε ξνιφ ζα είλαη βάξνπο απφ 3-4 θηιά θαη ζα απνηειείηαη απφ
θνηφπνπιν ζηήζνο, κε γέκηζε gouda, κπεηθνλ θαη θαξφην, θαζ΄ππφδεημε θαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Δ. ΟΤΒΛΑΚΗ ΥΟΗΡΗΝΟ
Σν θάζε ζνπβιάθη ζα είλαη βάξνπο 90-110 γξ., ζε μπιάθη 24 εθ. πεξίπνπ,
θαζ΄ππφδεημε θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο
θαη ζα
απνηειείηαη απφ ρνηξηλή ζπάια (50%) θαη ρνηξηλφ ιαηκφ (50%).
Σ. ΟΤΒΛΑΚΗ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
Σν θάζε ζνπβιάθη ζα είλαη βάξνπο 90-110 γξ., ζε μπιάθη 24 εθ. πεξίπνπ,
θαζ΄ππφδεημε θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο
θαη ζα
απνηειείηαη απφ 100% θηιέην ζηήζνο θνηφπνπινπ.
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Ε. ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ η. ΥΧΡΗΑΣΗΚΟ
Σν θάζε ηεκάρην ζα είλαη βάξνπο 120-150 γξ., θαζ΄ππφδεημε θαη ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 80%
ρνηξηλφ θξέαο.
Ζ. ΚΟΣΟΜΠΟΤΚΗΔ
Απνηεινχκελν απφ ηζνκεγέζε παλαξηζκέλα θνκκάηηα απφ 100% θηιέην
ζηήζνπο θνηφπνπινπ (θηιεηίληα θαη φρη θηκάο).
Θ. ΝΗΣΔΛ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
Σν θάζε ηεκάρην ζα είλαη βάξνπο 240-280 γξ., θαζ΄ππφδεημε θαη ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, παλάξηζκέλν θαη ζα απνηειείηαη απφ 100%
θηιέην ζηήζνπο θνηφπνπινπ.
ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ.
ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ:
Με ηνλ φξν λσπφ
βνδηλφ θξέαο, λννχληαη ηα πξντφληα, πνπ
παξαζθεπάδνληαη απφ ζθάγηα δψσλ πνπ έρνπλ δηαηξαθεί θαη αλαπηπρζεί θαιά
θαη είλαη ειηθίαο απφ 12 έσο 24 κελψλ θαη πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε θαηάιιειε
δηαδηθαζία ςχμεο.
Καπάθη: βξίζθεηαη πάλσ απφ ηηο ζπαινκπξηδφιεο.
πάια: βξίζθεηαη ζηνλ ψκν ηνπ κνζραξηνχ, θάησ απφ ην
ζβέξθν. Πεξηιακβάλεη ην ρηέλη ηεο ζπάιαο, ην λνπά ηεο ζπάιαο θαη ηα
πνληίθηα ηεο ζπάιαο.
Λάπα ή θνηιηά.
Κηιφην: Σν ηκήκα ηεο ιεθάλεο ρσξίο ηα νζηά, πεξηιακβάλεη ηνλ
ηειεπηαίν ζπφλδπιν ηεο ξάρεο.
Απαηηήζεηο:
α.
Σν απνζηεσκέλν λσπφ βνδηλφ θξέαο πξέπεη λα
πξνέξρεηαη απφ ζθάγηα δψσλ πνπ έρνπλ δηαηξαθεί θαη αλαπηπρζεί θαιά θαη
είλαη ειηθίαο απφ 12 έσο 24 κελψλ.
β.
Σα ζθάγηα πξέπεη λα αλήθνπλ απφ άπνςε δηάπιαζεο,
ζηε δηαβάζκηζε S ή E ή U, ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηαμηλφκεζεο ησλ
ζθάγεησλφπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «V» ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007.
γ.
Σα ζθάγηα πξέπεη λα αλήθνπλ σο πξνο ηελ θαηάζηαζε
πάρπλζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο «1», «2» ή «3» ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα
ηαμηλφκεζεο ησλ ζθάγεησλφπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «V» ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.
δ.
Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο ησλ ζθαγίσλ, θαζνξίδεηαη κε
ζθξάγηζε απφ επίζεκν εθηηκεηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ ζθαγίσλ, ρσξίο
απηφ λα απνθιείεη ηνλ έιεγρν γηα επαιήζεπζε ηεο δηαβάζκηζεο απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο.
ε.
αλ κεηαθνξηθά κέζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ησλ
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ηφπσλ επεμεξγαζίαο κέρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη,
νρήκαηα ςπγεία πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
89/108/ΔΟΚ, 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζα ειέγρεηαη απφ
θαηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν πνπ ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά, εμσηεξηθά ή
εζσηεξηθά ηνπ ζαιάκνπ θαηαςχμεσο ηνπ νρήκαηνο.
Μαθξνζθνπηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ:
α.
Σν πξντφλ πξέπεη λα έρεη εξπζξφδσεξφ ρξψκα
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο πνπ ππέζηε θαηάιιειε κεηαπνίεζε.
β.
Ζ ζχζηαζή ηνπ λα είλαη ζθιεξή θαζηζηάκελε ηξπθεξή θαη
αινηθψδεο δηα ηεο σξηκάλζεσο.
γ.
Ζ επηθάλεηα ηεο ηνκήο καιζαθή, ν θφθθνο ιεπηφο θαη ην
θξέαο κάιινλ ζηηθηφ.
δ.
Σν ιίπνο, εμσηεξηθά απνπζηάδεη. Σν δε εζσηεξηθφ είλαη
ιεπθφ θαη ζπκπαγέο.
ε.
Γελ πξέπεη λα πεξηέρεη μέλα ζψκαηα.
ζη.
Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλν θαη θαζαξφ.
δ.
Να κελ είλαη αθπδαησκέλν, ζάπην, επξσηηαζκέλν ή
ηαγγηζκέλν.
ε.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε χπαξμε:
(1)
Πξφζζεηνπ ιίπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ
θπζηθψο κε ην θξέαο.
(2)
Μηθξψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο (TRIMMINGS) θαη
απνμεζκάησλ νζηψλ.
Οξγαλνιεπηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ:
α.
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
πξέπεη λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή
ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.
β.
Να κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ
ραξαθηήξσλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ
πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.
γ.
Να κελ αλαδχεη δπζάξεζηεο νζκέο.
ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ:
Με ηνλ φξν, λσπφ ρνηξηλφ θξέαο, λννχληαη ηα ηεκάρηα θξέαηνο, πνπ
παξαζθεπάδνληαη απφ ζθάγηα δψσλ πνπ έρνπλ δηαηξαθεί θαη αλαπηπρζεί
θαιά.
πάια ή Χκνπιάηε ή Υεξάθη ή Πηθ ληθ: πνπ είλαη ην πξφζζην
άθξν κε ηα αληίζηνηρα νζηά θαη κπο θαη δηαρσξίδεηαη κε ηνκή πνπ γίλεηαη
κεηαμχ ζπάιαο θαη ζηήζνπο.
Λαηκφο ή ηξάρεινο: Έρεη ηνπο απρεληθνχο ζπνλδχινπο θαη
πξνθχπηεη κε ηνκή πνπ γίλεηαη κεηαμχ ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ ζσξαθηθνχ
ζπνλδχινπ.
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Απαηηήζεηο
α.
Σν ρνηξηλφ θξέαο, πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ
έρνπλ δηαηξαθεί θαη αλαπηπρζεί θαιά, είηε αξζεληθά πνπ δελ έθζαζαλ ζην
ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο είηε ζειπθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
αλαπαξαγσγή. Να λα πξνέξρεηαη απφ δψα Α’ πνηφηεηαο.
β.
Ζ ειηθία ηνπο είλαη κέρξη 5 - 6 κελψλ. Σν δσληαλφ βάξνο
ηνπο είλαη 110 – 120 θηιά.
γ.
Ζ δηακφξθσζε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα ζθάγηα λα
είλαη νγθψδε ζηελ εκθάληζε, λα έρνπλ αλεπηπγκέλεο κπτθέο κάδεο, θπξίσο
ζηνπο κεξνχο θαη σκνπιάηεο θαη λα είλαη θαηεγνξίαο E ή U ή R, ζχκθσλα κε
ηελ θιίκαθα ηαμηλφκεζεο ησλ ζθάγεησλφπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα
«V» ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007ή αληηζηνίρσλ πνηνηηθψλ
δηαβαζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα πξνειεχζεσο ηνπ εθνδίνπ (πξνθεηκέλνπ
γηα πξνκήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ).
δ.
Ζ θαηάζηαζε παρχλζεσο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε ην
ιίπνο λα είλαη θαηαλεκεκέλν, ιεπθσπφ, φρη καιαθφ θαη ειαηψδεο . Να έρεη γίλεη
πιήξεο αθαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ιίπνπο θαη αθαίξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ιίπνπο
ψζηε ην πάρνο πνπ απνκέλεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 5 ρηιηνζηφκεηξα. Ζ
κέηξεζε κπνξεί λα γίλεη ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζθαγίνπ.
ε.
Σα δψα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο, λα είλαη πγηή
θαη απαιιαγκέλα απφ λνζήκαηα θαη λα έρνπλ ππνζηεί θηεληαηξηθφ έιεγρν πξηλ
θαη κεηά ηε ζθαγή.
ζη.
Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο ησλ ζθαγίσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 6β, θαζνξίδεηαη κε ζθξάγηζε απφ επίζεκν εθηηκεηή ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο ησλ ζθαγίσλ, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη ηνλ έιεγρν γηα
επαιήζεπζε ηεο δηαβάζκηζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.
δ.
Σα ζθάγηα, λα πξνέξρνληαη απφ δψα ζθαγήο, ηα νπνία
έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη έρνπλ θξηζεί κεηά απ’ απηή ηελ
εμέηαζε θαηάιιεια λα ζθαγνχλ.
ε.
Ζ θφξησζε θαη ζηνίβαμε ηνπ εθνδίνπ ζηνπο ςπθηηθνχο
ζαιάκνπο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, λα γίλεηαη θαηά παξηίδα παξαγσγήο. Ζ
ζηνίβαμε πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ αλακηγλχνληαη νη
δηάθνξεο παξηίδεο. Ζ θφξησζε-εθθφξησζε ζα γίλεηαη επίζεο θαηά παξηίδα
παξαγσγήο νχησο ψζηε λα απνθιείεηαη ε παξάδνζε αλακεκηγκέλσλ
παξηίδσλ.
ζ.
αλ κεηαθνξηθά κέζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ησλ
ηφπσλ επεμεξγαζίαο κέρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη,
νρήκαηα ςπγεία πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
89/108/ΔΟΚ, 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζα ειέγρεηαη απφ
θαηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν πνπ ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά, εμσηεξηθά ή
εζσηεξηθά ηνπ ζαιάκνπ ςχμεσο ηνπ νρήκαηνο.
Μαθξνζθνπηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ
α.
Σν πξντφλ πξέπεη λα έρεη έλα θαλνληθφ ρξψκα
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο πνπ ππέζηε θαηάιιειε κεηαπνίεζε.
β.
Να κελ πεξηέρεη μέλα ζψκαηα.
γ.
Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλν θαη θαζαξφ.
δ.
Να κελ είλαη αθπδαησκέλν, ζάπην, επξσηηαζκέλν ή
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ηαγγηζκέλν.
ε.

Σν θξέαο ηνπο είλαη μεξφ, ζπλεθηηθφ θαη εξπζξφιεπθν.

ζη.
Σν εμσηεξηθφ ιίπνο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη θαη ζε θαλέλα
ζεκείν ην πάρνο ηνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 1,5 – 2,0 mm.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε χπαξμε:
(1)
Πξφζζεηνπ ιίπνπο, εθηφο
θπζηθψο κε ην θξέαο .
(2)
Μηθξψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο
απνμεζκάησλ νζηψλ.

ηνπ

ζπλδεφκελνπ

(TRIMMINGS)

θαη

Οξγαλνιεπηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ:
α.
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
πξέπεη λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή
ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.
β.
Να κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ
ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.
γ.
Να κελ αλαδχεη δπζάξεζηεο νζκέο.
ΑΡΝΗΗΟ ΚΡΔΑ:
Απαηηήζεηο:
α.
Σα ζθάγηα πξέπεη λα αλήθνπλ απφ άπνςε δηάπιαζεο,
ζηε δηαβάζκηζε S ή E ή U, ζχκθσλα κε ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔOΚ) αξηζ. 2137/92.
β.
Σα ζθάγηα πξέπεη λα αλήθνπλ σο πξνο ηελ θαηάζηαζε
πάρπλζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο «1», «2» ή «3» , ζχκθσλα κε ΚΑΝΟΝΗΜΟ
(ΔOΚ) αξηζ. 2137/92.
γ.
Ζ θιίκαθα ηαμηλφκηζεο ησλ ζθαγίσλ, θαζνξίδεηαη κε
ζθξάγηζε απφ επίζεκν εθηηκεηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ ζθαγίσλ, ρσξίο
απηφ λα απνθιείεη ηνλ έιεγρν γηα επαιήζεπζε ηεο δηαβάζκηζεο απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο.
δ.
Σα δψα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο, λα είλαη πγηή
θαη απαιιαγκέλα απφ λνζήκαηα θαη λα έρνπλ ππνζηεί θηεληαηξηθφ έιεγρν πξηλ
θαη κεηά ηε ζθαγή.
ε.
αλ κεηαθνξηθά κέζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ησλ
ηφπσλ επεμεξγαζίαο κέρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη,
νρήκαηα ςπγεία πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
89/108/ΔΟΚ, 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζα ειέγρεηαη απφ
θαηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν πνπ ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά, εμσηεξηθά ή
εζσηεξηθά ηνπ ζαιάκνπ ςχμεσο ηνπ νρήκαηνο.
Σν πξνκεζεπφκελν λσπφ θξέαο ακλνεξηθίσλ λα είλαη,
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ θαη ΜΟΝΟ λσπφ θαη φρη θαηεςπγκέλν ή θαηεςπγκέλν πνπ
έρεη πξνεγνπκέλσο απνςπρζεί θαη ρνξεγείηαη σο λσπφ. Να είλαη πξνζθάηνπ
ζθαγήο. (Ζ ζθαγή λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν πξηλ απφ 2 έσο 4
εκέξεο).
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Σν ζθάγην πξέπεη λα έρεη ζθαγεί ζε Γεκφζην ζθαγείν ή
αληίζηνηρν ηδησηηθφ πνπ λα πιεξνί ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζθαγείνπ θαη λα
έρεη ειεγρζεί θαη ζθξαγηζζεί απφ θηελίαηξν ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Μαθξνζθνπηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ:
α.

Να κελ είλαη αθπδαησκέλν, ζάπην, επξσηηαζκέλν ή

ηαγγηζκέλν.
β.
γ.
δ.

Να κελ πεξηέρεη μέλα ζψκαηα.
Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλν θαη θαζαξφ.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε χπαξμε:
(1)
Πξφζζεηνπ ιίπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ
θπζηθψο κε ην θξέαο.
(2)
Μηθξψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο (TRIMMINGS) θαη
απνμεζκάησλ νζηψλ.
Οξγαλνιεπηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ:
α.
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
πξέπεη λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή
ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.
β.
Να κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ
ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.
γ.

Να κελ αλαδχεη δπζάξεζηεο νζκέο.

ΚΡΔΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ:
ηήζνο : ην ζηέξλν θαη ηα πιεπξά ή ηκήκα πνπ ην πεξηζηνηρίδνπλ καδί
ην κπτθφ ζχζηεκα. Σν ζηήζνο είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδεηαη είηε νιφθιεξν
είηε κηζφ.
Σα θνηφπνπια, πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πηελά απφιπηα πγηή,
θπιψλ θξεαηνπαξαγσγήο θαη ησλ δχν γελψλ, θαιά αλαπηπγκέλα, ειηθίαο
κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ (BROILER).
Σα θνηφπνπια λα έρνπλ εθηξαθεί κε 100% θπηηθή δηαηξνθή,ην
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη απφ θξαηηθφ θνξέα (AGROCERT).
Να είλαη θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΟΚ) αξηζ. 1538/91.
Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία ήεπεμεξγαζία
κε ηνλίδνπζεο ή ππεξηψδεηο αθηίλεο ή επίδξαζε ιεπθαληηθψλ νπζηψλπνπ
δίδνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Δπίζεο λα κελ έρνπλ ππνζηεί
επεμεξγαζία κε ρξσζηηθέο θπζηθέο ή ηερλεηέο, κε αληηβηνηηθά ή κε
ζπληεξεηηθέο ή ηξπθεξνπνηεηηθέο νπζίεο.
Να πξνέξρνληαη απφ δψα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί
ζεπγεηνλνκηθή επηζεψξεζε πξηλ ηε ζθαγή θαη ηα νπνία κεηά ηελ επηζεψξεζε
απηή,θξίζεθαλ θαηάιιεια πξνο ζθαγή γηα ηελ εκπνξία θξέαηνο πνπιεξηθψλ.
Να έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε κεηά ηεζθαγή
θαη λα κελ έρνπλ θξηζεί αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε.
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Nα πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλν ζθαγείν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε
έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ην νπνίν έρεη αξηζκφ έγθξηζεο ζηνλ θαηάινγν
ησλ εγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ.
αλ κεηαθνξηθά κέζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ησλ ηφπσλ
επεμεξγαζίαο κέρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, νρήκαηα
ςπγεία πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
89/108/ΔΟΚ,92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ζ ζεξκνθξαζίαησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζα ειέγρεηαη απφ θαηαγξαθηθφ
ζεξκφκεηξν πνπ ζαππάξρεη ππνρξεσηηθά, εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ηνπ
ζαιάκνπ ςχμεσο ηνπ νρήκαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη θάζε λφκηκν
δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα απνδεηθλχεη ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη παξαγσγήο ησλ
πνπιεξηθψλ, θαζψο θαη φηη απηά έρνπλ ειεγρζεί απφ Δπηζεσξεηή Κηελίαηξν.
Τπνρξενχηαη επίζεο λα δέρεηαη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο
Τπεξεζίαο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε δεηγκαηνιεςία θξηζεί απαξαίηεηε ε νπνία
θαη ηνλ επηβαξχλεη.
Ζ εκεξνκελία ζθαγήο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην
πξφζθαηε (φρη πέξαλ ησλ δχν έσο ηξηψλ εκεξψλ), ψζηε λα ππάξρεη ρξφλνο
λα θαηαλαισζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο.
Μαθξνζθνπηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ:
Nα έρεη έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο
πνπππέζηε θαηάιιειε κεηαπνίεζε, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).
Να είλαη θαζαξά, ρσξίο θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα, αθαζαξζίαή
αίκα, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).
Να είλαη ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο εθηφο απφ φζεο
είλαηκηθξνχ κεγέζνπο θαη δηαθξηηηθέο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).
Nα είλαη ρσξίο εμέρνληα ζπαζκέλα θφθαια, (Καλνληζκφο
ΔΟΚαξηζ. 1538/91).
Να κελ πεξηέρνπλ μέλα ζψκαηα.
Nα είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά.
Να κελ είλαη αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα ήηαγγηζκέλα.
Να είλαη ζχκθσλα, γεληθψο, κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Δζληθή
θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή.
Οξγαλνιεπηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ:
α.
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
πξέπεηλα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία
ήρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.
β.
Να κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ
ηνπραξαθηεξηζηηθψλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ
ζηελπγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.
γ.
Να κελ αλαδχεη δπζάξεζηεο νζκέο.
Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΣΖΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Γ-26/2019
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ
ΥΔ∆ΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΤΜΒΑΖ Νν. ………………….../2019
ΠΔΡΗΟ∆ΗΚΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗ∆ΩΝ ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ : ………………………………….........……….
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ
ΤΜΒΑΖ …………………........…/2019

Άξζξν

1ν

:

Γεληθνί

Άξζξν

2ν

:

Πεξηγξαθή – Σηµή Αληηθεηµέλνπ – Κξαηήζεηο

Άξζξν

3ν

:

Πιεξσµή – ∆ηθαηνινγεηηθά

Άξζξν

4ν

:

Κήξπμε Πξνµεζεπηή σοΔθπηψηνπ

Άξζξν

5ν

:

Κπξψζεηο γηα Αζέηεζε Όξσλ χµβαζεο- Πνηληθέο
Ρήηξεο

Άξζξν

6ν

:

Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ-ΑλσηέξαΒία

Άξζξν

7ν

:

Δγγπήζεηο

Άξζξν

8ν

:

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο-ΠνηφηεηαΔηδψλ-πζθεπαζία

Άξζξν

9ν

:

Παξάδνζε– Παξαιαβή-Πξνζεζµία

Άξζξν

10ν :

Δίζπξαμε ∆ηθαησµάησλ ηνπ ∆εµνζίνπ

Άξζξν

11ν :

Τπνρξεψζεηο Πξνµεζεπηή

Άξζξν

12ν :

Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο χµβαζεο

Άξζξν

13ν :

∆ηάξθεηα χµβαζεο

Άξζξν

14ν :

Αλαπξνζαξµνγή Σηµψλ

Άξζξν

15ν :

Οινθιήξσζε χµβαζεο

Άξζξν

16ν :

Άιινη Γεληθνί Όξνη

Όξνη

ΑΔΑ: 6Ζ2Σ6-Ε62

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΖΛ. : 23520-90140

ΑΡΗΘΜΟΤΜΒΑΖ …………………………………/2019
ΠΟΟΤΜΒΑΖ :.................,...€
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗ∆ΩΝ ...............................
ηε θνηίλα ζήµεξα ………………………………..ζηελ Μνλάδα ΚΔΓΑ/Κ
νη ππνγεγξαµµέλνη : …………………………………. ∆θηήο ηνπ ΚΔΓΑ/θ, σο
εθπξφζσπνο
ηεο
ΠΑ,
ζχµθσλα
µε
ηελ
ππ΄
αξηζµ.
Φ.831/Α∆………/………../………… Καηαθπξσηηθή Απφθαζε ηνπ δηαγσληζµνχ
γηα
ηελ
εηήζηα
πξνµήζεηα
ηνπ
ΚΔΓΑ/θ
µε
...............θαη
ε
εηαηξεία«…………………………..»ΑΦΜ πνπεθπξνζσπείηαη
απφ
ηνλ………………………………………………………………………………………
…µεΑ.∆.Σ …………………………, Οδφο………………, αξηζµ. . . .., …………
Σει. ……………… – FAX ……………………………..,ζπµθψλεζαλ θαη
ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπµβαιινµέλσλ µε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ
ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχµελν ζην εμήο “Πξνµεζεπηή” ηελ εηήζηα
πξνµήζεηα ..................................., φπσο αλαθέξνληαη ιεπηνµεξψο ζην άξζξν
δχν (2) ηεο ζχµβαζεο.
Άξζξν 1ν
Γεληθνί Όξνη
1.
Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄
147/08-08-16) «∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξµνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσοηζρχεη.
2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ αλαιαµβάλεη ππνρξέσζε γηα ηπρφλ µέηξα
θαη απμήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π πνπ
ιαµβάλνληαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο, ηηµήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ
εηδψλ.
3.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο
ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε
πνπ ππεξεζηαθνί-επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή
δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή.
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Άξζξν 2ν
Πεξηγξαθή – Σηµή Αληηθεηµέλνπ – Κξαηήζεηο

1.
Ζ παξνχζα ζχµβαζε αθνξά ηελ εηήζηα πξνµήζεηα
..............................., πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Δζηηαηνξίνπ ηνπ ΚΔΓΑ
θνηίλαο, ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζην θαλνληζµφ ηξνθίµσλ θαη πνηψλ (Κ.Σ.Π.) µε ηηο θαησηέξσ αλά είδνο ηηκέο:
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ ΚΗΛΟΤ

ΑΞΗΑ

1.

......................

.................

......................

..............

2.

.....................

.................

..................

..............

ΤΝΟΛΟ

..................

ΦΠΑ

.................

ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟ

....................

2.
ηηο αλσηέξσ ηηµέο δελ ζπµπεξηιαµβάλεηαη ν πξνβιεπφµελνο
Φ.Π.Α., πνπ επηβαξχλεη ηελΤπεξεζία.
3.
Ο πξνµεζεπηήο απαιιάζζεηαη απφ θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ
Σαµείσλ Π.Α. ελψ θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήµαηνο
(Φ.Δ) 4%, ζχµθσλα µε ην άξζξν 55 ηνπΝ.2238/94.
4.
Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξψηνπ ηηµνινγίνπ ζα παξαθξαηεζεί
εθάπαμ θξάηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπµβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνχ 0,13468% ε
νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
α.
Τπέξ ΔΑΑ∆ΖΤ 0,07%, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπΝ.4412/16.
β.
Υαξηφζεµν 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήµνπ
0,00042% (0,0021*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξηζµ.
5143/11- 12-2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α..
γ.
Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)
0,06%, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο
ππ΄ Αξ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ∆ηθαηνζχλεο,
∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Οηθνλνµηθψλ.
δ.
Τπέξ ραξηνζήµνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ
ραξηνζήµνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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άξζξνπ 6 ηεο ππ΄ Αξηζµ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ ∆ηθαηνζχλεο, ∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή ΤπνπξγνχΟηθνλνµηθψλ.
5.

Δπίζεο, ν πξνµεζεπηήο βαξχλεηαη µε :

α.
Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα µέρξη
ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνµήζεηα εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο
(Λέζρεο- δηαρεηξίζεηο Σξνθνδνζίαο), θαζψο θαη µε ηα έμνδα εηδψλ παξάζεζεο
(πηαηάθηα - πεξνπλάθηα - θνπηαιάθηα-καραηξάθηα θηι) - έμνδα παξάδνζεο θιπ.
β.

Σν θφζηνο ησλ απνξξηθζέλησλ εηδψλ.

γ.
Σν θφζηνο
ησλ
ηπρφλ
εξγαζηεξηαθψλ
ειέγρσλ
ησλππφπξνµήζεηα εηδψλ φηαλ απηνί πξαγµαηνπνηνχληαη µέρξη µία (1) θνξά ην
µήλα ή, αζξνηζηηθά, µέρξη δψδεθα (12) ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζχµβαζεο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο, ην θφζηνο ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
δ.
Κάζε άιιν θξπθφ έμνδν ην νπνίν δελ πξνζδηνξίζζεθε ζηελ
πξνζθνξά ηνπ Πξνµεζεπηή.
6.
Ζ Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσµα γηα ηελ θαηά θξίζε ηεο
ηνπνζέηεζε παξαγγειηψλ επί ησλ αλσηέξσ εηδψλ, αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηηο πξνηηµήζεηοηνπ.

Άξζξν 3ν
Πιεξσµή – ∆ηθαηνινγεηηθά
1.

Ζ πιεξσµή ηνπ πξνµεζεπηή ζα δηελεξγείηαη σοεμήο:

Ο πξνµεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηε Γηαρείξηζε
Δζηηαηνξίνπ, ζα
εθδίδεη μερσξηζηφ δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν ζα
πξνζθνκίδεηαη, κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ. Ο
πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην αλα δεθαπελζήκεξν, ην νπνίν
θαη ζα πξνζθνκίδεη καδί κε απνδεηθηηθφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα εμφθιεζε .
Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ
ζηνηρείσλ, κέζσ ηξαπεδηθνχ εκβάζκαηνοή µε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ
ινγαξηαζµφ.
2.
Ζ εμφθιεζε ηνπ πξνµεζεπηή ζα γίλεηαη µφλν εθφζνλ
πηζηνπνηεζεί ε θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ µε
ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηµνινγίσλ θαη ζα
ππνγξάθεηαη απφ ηα αξµφδηα φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπµµεηέρνπλ
ππνρξεσηηθψο ν Κηελίαηξνο ή Ηαηξφο ηεο Μνλάδαο θα ν αξµφδηνο ∆ηαρεηξηζηήο
(Μεξηθψλ Κπιηθείσλ) θαη εθφζνλ έρεη πξνζθνµηζζεί ζηε Μνλάδα (Σµήµα
Οηθνλνµηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ θ) ελ ηζρχ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα
ΔΦΚΑ.
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3.

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιεξσµή ηνπ πξνµεζεπηή

είλαη:
α.
Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ παξαιαµβαλνµέλσλ εηδψλ απφ ηα
αξµφδηα Όξγαλα ησλ Μνλάδσλ, ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
αγνξαλνµηθέο δηαηάμεηο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνµνζεζία, θαζψο θαη ηνλ ΚΣΠ,
σο ε αλσηέξσ παξάγξαθνο.
β.

Ζ πξνζθφµηζε εθ µέξνπο ηνππξνµεζεπηή:
(1)

Σηµνινγίνπ, θαηά ηαηζρχνληα.

(2)
Πηζηνπνηεηηθά
Δλεµεξφηεηαο, θαηά ηα πξνβιεπφµελα.

Φνξνινγηθήο

θαη

Αζθαιηζηηθήο

5.
Αλαθνξηθά µε ηηο ελεµεξφηεηεο, ν πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνµίδεη:
α.
Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεµεξφηεηαο µε αηηηνινγία
«γηα είζππαξε σπεµάηυν από Φοπείρ Κενηπηθήρ ∆ηοίθεζερ».
β.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ
αξµφδηα
θαηά
πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνµηθφο
θνξέαο είλαη ελήµεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαη ζα αθνξά γηα είζπξαμε ρξεµάησλ απφ ην∆εµφζην.
6.
Ζ µε πξνζθφµηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεί ιφγν
ιχζεσο ηεοζχµβαζεο.
Άξζξν 4ν
Κήξπμε Πξνµεζεπηή σο Δθπηώηνπ
1.
Ο πξνµεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε
ζχµβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσµά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, µε απφθαζε ηνπ
έρνληα ηελ νηθνλνµηθή αξµνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε αξµφδηνπ
νξγάλνπ, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο
θεξχζζεηαη έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ή έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε
θαηά ηνπ γηα αδίθεµα ζρεηηθφ µε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέιµαηφοηνπ.
2.
ηνλ πξνµεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχµβαζε,
επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.
4412/16. ηνλ πξνµεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε
επηβάιινληαη, µε απφθαζε ηνπ απνθαηλφµελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφµελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α.
Καηάπησζε νιηθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σαµείνπ Αεξνπνξίαο (ΜΣΑ).
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β.
Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζµφο ηνπ αλαδφρνπ απφ
ην ζχλνιν ησλ πξνµεζεηψλ ησλ θνξέσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν
εθαξµνγήο ηνπ Ν.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφµελα ζην άξζξν74.
΄Αξζξν 5ν
Κπξώζεηο γηα Αζέηεζε Όξσλ ύµβαζεο- Πνηληθέο Ρήηξεο
1.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνµεζεπηήο παξαβεί ηνπο
φξνπο ηεο ζχµβαζεο, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α.

Όζνλ αθνξά ζηηο θαησηέξσ ελδεηθηηθέο (φρη πεξηνξηζηηθέο)

πεξηπηψζεηο:
(1)

Αδπλαµίαο πινπνίεζεο παξαγγειηψλ-ειιείςεηο

(2)

Πψιεζεο µε απζαίξεηεο ηηµέο.

εηδψλ.

(3)
εηδψλάλσησλ 48 σξψλ.

Υξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ησλ

(4)
Άξλεζεο
αληηθαηάζηαζεο
εηδψλ
µε
αληαπνθξηλφµελσλ ζηηο απαηηήζεηο ή αληηθαηάζηαζε απηψλ µε ρξνληθή
θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 24σξψλ.
(5)
Δπαλαιαµβαλφµελεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο γηα
αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη µε
ζπµµφξθσζε ηνπ πξνµεζεπηή.
(6)
Με
χπαξμεο
ζπλζεθψλ
πξνβιεπνµέλεο
θαζαξηφηεηνο θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη µεηαθνξά ησλπξντφλησλ.
(7)

Με ζπµµφξθσζεο ηνπ πξνµεζεπηή ζηηο ππνδείμεηο

ηεο Μνλάδνο.
(8)
Παξάδνζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ µαθξνζθνπηθήο ή µηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο.
(9)
Με
ηήξεζεο
γεληθφηεξα
ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπ οφξνπο,

ησλ

ζπµβαηηθψλ

-

Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε.

-

Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηµν δηαθφζηα

-

Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηµν ηεηξαθφζηα

-

Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε.

επξψ (€ 200,00)
επξψ (€ 400,00).
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β.
Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο πξνβιεµαηηθψλ
ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο
θηλδχλνπο γηα ηε δεµφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
(µε ηνμηθέο νπζίεο, νπζίεο πνπ ππέρνπλ µφιπλζε θιπ.), ζχµθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείµελεο Ννµνζεζίαο,επηβάιιεηαη:
(1)
Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηµν πέληε ρηιηάδεο
επξψ (€5.000). Παξάιιεια γίλεηαη έγγξαθε ελεµέξσζε ηεο ∆ΤΓ/ΓΔΑ, ηνπ
ΔΦΔΣ θαη ηεο Αξµφδηαο ∆ηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
Πεξηθέξεηαο. Δπηπιένλ, δηαθφπηεηαη ε πξνµήζεηα έσο φηνπ ππάξμνπλ
δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηµέλν πξφβιεµα θαη
έιεγρνο ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ µε αλάινγν
απνδεηθηηθφ απφ ηνλ πξνµεζεπηή. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ ζα
µεζνιαβήζεη, ε Μνλάδα µπνξεί λα πξνµεζεχεηαη ηηο πνζφηεηεο ησλ
απαηηνχµελσλ εηδψλ απφ άιιν πξνµεζεπηή, επηβαξχλνληαο ην ζπµβαζηνχρν µε
ηελ επηπιένλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ ηηµή.
(2)
Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ
απνθαηαζηαζεί ε πξψηε,έθπησζε.
2.
Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο
(ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο
ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα
ππέρνπλ µφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε ή
απνζχλζεζε.
3.
Ζ Τπεξεζία θεξχηηεη ηνλ πξνµεζεπηή έθπησην απεπζείαο ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή ζε πγεηνλνµηθφ έιεγρν πνπ
ζα δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπµβάζεσο/ζπµθσλεηηθνχ θξηζνχλ µε
απνδεθηέο.
4.
Ο αξηζµφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζµνχ
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχµθσλα µε ηνλ αξηζµφ ησλ
πξνβιεµαηηθψλεηδψλ.
5.
Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιαµβάλνληαη ππ’ φςηλ αζξνηζηηθά, εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο µε ηνλ
εθάζηνηε πξνµεζεπηή.
6.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνµεζεπηή µε ηηο επηβιεζείζεο
θπξψζεηο, απηφο µπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα
λνµνζεζία. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνµηθή εμνπζία,
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ ζπιινγηθνχνξγάλνπ.
7.
Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ µέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή
εμαιείθεηαη ή πξνζαξµφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη
ζηνλ πξνµεζεπηή µε ηηο πιεξσµέο ηνπ επφµελνπ µήλα. Ζ απφξξηςε ηεο
πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζαπνηλή.
8.
Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε άιιε αμίσζε
ηεο Τπεξεζίαο γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεµηά ηεο, πνπ πξνήιζε άµεζα ή
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έµµεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ πξνµεζεπηή λα εθπιεξψζεη ηηο ζπµβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο.
9.
Όηαλ ν πξνµεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη
αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη πξνβιεπφµελεο απφ ην παξφλ άξζξν,θπξψζεηο.
10. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί
ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηµεληθψο αδχλαηε ηελ εµπξφζεζµε παξάδνζε ησλ
ζπµβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 206,
παξ. 4 ηνπ Ν.4412/16).
11. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ
νηθνλνµηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα
πξνζθνµίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ
αλσηέξσ βία, εληφο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπζπλέβεζαλ.
12. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ µε ππνγξαθή ή ηε µε εθηέιεζε ηεοζχµβαζεο.
13. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ
αξµφδησλ νξγάλσλ ησλ Μνλάδσλ, θαηαγγέιιεηαη ε ζχµβαζε εθφζνλ ν
πξνµεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχµθσλα µε απηή. Γηα ηα ζέµαηα θήξπμεο
ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφµελεο ζε απηφλ θπξψζεηο,
έρνπλ αλάινγε εθαξµνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 6ν
Δμαηξέζεηο Δπηβνιήο Κπξώζεσλ – Αλσηέξα Βία
1.
Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλαµίαο εµπξφζεζµεο παξάδνζεο ησλ
ζπµβαηηθψλ εηδψλ, µεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο. ε πεξίπησζε
αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη
λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνµίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα
πεξηζηαηηθάπνπζπληζηνχληελαλσηέξαβία,µέζαζερξνληθφδηάζηεµαείθνζη(20)
εµεξψλ ζχµθσλα µε ην άξζξν 204 ηνπ Ν.4412/16.
2.
Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο
Τπεξεζίαο γηα ηε µε ππνγξαθή ή ηε µε εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο, θαζψο θαη εάλ
ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο∆ηνίθεζεο.
3.
Καλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ γίλεηαη απνδεθηφο εθφζνλ
ν πξνµεζεπηήο παξαδψζεη πξντφληα ζε άιινλ θαηαλαισηή θαηά ηηο
εµεξνµελίεο πνπ επηθαιέζηεθε αδπλαµία παξάδνζεο ζηεΜνλάδα.
4.
Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη
παξαθάησ: α. Γεληθή ή µεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήµαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνµεζεπηή.
β.

Γεληθή ή µεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεµα ή ζην εξγνζηάζην
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ηνπ πξνµεζεπηή.
γ.

Πιεµµχξα.

δ.

εηζµφο.

ε.

Πφιεµνο

ζη.
∆ηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο ή βιάβε
ησλµεραλεµάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξµφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ηνλ
θαηαζθεπαζηή – πξνµεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεµάησλ ή πξψησλ πιψλ.
δ.
Δµπνξηθφο απνθιεηζµφο µεηαθνξψλ (∆ηεζλνχο ∆ηθηχνπ).
ε. Δµπνξηθφο απνθιεηζµφο εηζαγσγήο (EMBARGO).
Άξζξν 7ν
Δγγπήζεηο
Ο πξνµεζεπηήο θαηέζεζε σο εγγχεζε, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ
ηεο παξνχζαο
ζχµβαζεο, ηελππ’ αξηζµ εγγπεηηθήεπηζηνιή, ηζρχνο µέρξη
…………., πνζνχ επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ ππφ πξνµήζεηα εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία ζα
επηζηξαθεί ζ’ απηφλ µε αίηεζή ηνπ, µεηά ηελ πιήξε θαη θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ
ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο.
Άξζξν 8ν
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο-Πνηόηεηα Δηδώλ – πζθεπαζία
1.
Όια ηα είδε ζα είλαη πξνέιεπζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη
ζα ηεξνχλ πιήξσο ηα νξηδφµελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, σο ην
Παξάξηεµα«Α» ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο.
2.
Όιεο νη δηαδηθαζίεο θαη φια ηα ζηάδηα απφ ηελ αξρή έσο ηελ
παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζα ππφθεηληαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη
θνηλνηηθήο λνµνζεζίαο, θαζψο θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ(ΚΣΠ).
3.
Ζ ζπζθεπαζία θάζε είδνπο ζα είλαη ίδηα µε απηή ηνπ ειεχζεξνπ
εµπνξίνπ θαη ζχµθσλα µε ηνλ ΚΣΠ.
4.
Όια ηα είδε πνπ δηαηίζεληαη γηα θαηαλάισζε ζα θέξνπλ
ππνρξεσηηθά ζεµάλζεηο µε ηηο παξαθάησ ελδείμεηο επί ηεο ζπζθεπαζίαο:
α.

Δπσλπµία ηεο εηαηξείαο.

β.

Ολνµαζία θαη ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο, φπσο πξνβιέπεηαη

γ.

Καζαξφ βάξνο ηνπ πξντφληνο.

απφ ην ΚΣΠ.
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δ.

Ζµεξνµελία ιήμεο.

ε.

∆ηαηξνθηθή επηζήµαλζε, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηνλ ΚΠΣ.

5.
Σα είδε ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα-ηειάξα θιπ) βαξχλνπλ ηνλ
πξνµεζεπηή.
6.
ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη Α’ πνηφηεηαο, φπσο
θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη θαη
αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή µε άιια θαηάιιεια.
Άξζξν 9 ν
Παξάδνζε – Παξαιαβή –Πξνζεζµία
1.
Σα ππφ πξνµήζεηα είδε ζα
παξαδίδνληαη ζηε Γηαρείξηζε
Δζηηαηνξίνπ ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο, θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο (απφ
∆επηέξα έσο θαη Παξαζθεπή), εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε
παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή πξνθνξηθήο ή έγγξαθεο) απφ ηα αξµφδηα φξγαλα
ηεο Μνλάδαο, αλεμάξηεηα απφ ην µέγεζνο απηήο, µε µέζα θαη έμνδα
(µεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα) ηνπ πξνµεζεπηή, άλεπ επηβάξπλζεο
ηεο Τπεξεζίαο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα
παξαηαζεί, µεηά απφ ζχµθσλε γλψµε ηεο Μνλάδαο, θαηά 24 επηπιένλ ψξεο.
ε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο, µπνξεί λα δεηεζεί ε παξάδνζε πξντφλησλ άββαην,
Κπξηαθή ή αξγίεο.
2.

πληήξεζε-Μεηαθνξά:

α.
Όια ηα είδε παγσηψλ, ζεσξνχληαη επαιινίσηα ηξφθηµα.
πληεξνχληαη ζε ςπγείν θαη δηαθηλνχληαη µε θαηάιιεια νρήµαηα απηνδχλαµνπ
ςχμεσο, ζχµθσλα µε ηνλ ΚΣΠ.
β.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ παξάδνζε θξέζθσλ

εηδψλ.
3.
Όζε πνζφηεηα εηδψλ παξαµέλεη αδηάζεηε µεηά ηε ιήμε ηεο
εµεξνµελίαο ζπληήξεζεο, ν πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηελ πάξεη πίζσ θαη
λα ηελ αληηθαηαζηήζεη µε άιιε πξφζθαηεο παξαγσγήο, ρσξίο θαµία ρξεµαηηθή
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Οµνίσο, ν πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πάξεη
πίζσ ηπρφλ πνζφηεηα πνπ παξέµεηλε αδηάζεηε, µεηά ηε ιήμε ηεο θαινθαηξηλήο
πεξηφδνπ 2019.
4.
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαοαμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο (µε ζπµµεηνρή
ππνρξεσηηθά, ηνπ Κηεληάηξνπ/Ηαηξνχ ηεο Μνλάδαο), δχλαηαη λα πξνβαίλεη
ζηνπο πξνβιεπφµελνπο απφ ηηο ΠΡΟΘΖΚΔ «4» θαη «5» ησλ εηδηθψλ φξσλ
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ ∆.24/19, ειέγρνπο, πξνθεηµέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη
εάλ ν πξνµεζεπηήο ζπγθεληξψλεη βαζµνινγία άλσ ησλ 650 µνξίσλ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν πξνµεζεπηήο δε ζπγθεληξψλεη ηελ αλσηέξσ βαζµνινγία, ε
Μνλάδα, εθηφο απφ ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφµελσλ πξνζηίµσλ, δχλαηαη λα
ηνλ θεξχμεη έθπησην, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ν.4412/2016
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5.
Δπίζεο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο
ηεο ζχµβαζεο είλαη αξµφδηα λα ιαµβάλεη δείγµαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ
(παξνπζία ηνπ πξνµεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ), σο ηελ πξνζζήθε "7"
ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο, ηα νπνία ζα πξνζθνµίδνληαη ζην
ηξαηησηηθφ Υεµείν ή ζε αληίζηνηρν Υεµείν (φηαλ δελ ππάξρεη ηξαηησηηθφ)
πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο:
α.

Μηθξνβηνινγηθφο.

β.

Υεµηθή Αλάιπζε.

Γ.

Ηζηνινγηθή αλάιπζε.

6.
Σα δείγµαηα πνπ ζα ιαµβάλνληαη, ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο,
θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηή. Δπίζεο, ηνλ πξνµεζεπηή ζα
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεµηθψλ αλαιχζεσλ. Οη έιεγρνη ζα
πξαγµαηνπνηνχληαη µέρξη µία θνξά ην µήλα ή δψδεθα θαηά έηνο. Γηα ηπρφλ
επηπιένλ ειέγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
7.
Σα απνηειέζµαηα ησλ δεηγµαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα
είλαη απνιχησο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίµσλ.
8.
Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηα αξµφδηα Όξγαλα ησλ
Μεξηθψλ Κπιηθείσλ, µε ζπµµεηνρή ππνρξεσηηθά ηνπ Κηελίαηξνπ/Ηαηξνχ ηεο
Μνλάδαο θαη ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ησλ
παξαιαµβαλφµελσλ εηδψλ. πγθεθξηµέλα, ηα αξµφδηα Όξγαλα µαδί µε ηνλ
Κηελίαηξν/Ηαηξφ ηεο Μνλάδαο ζα ειέγρνπλ ηε ζπµθσλία ησλ εηδψλ µε ηνπο
φξνπο θαη ζα βεβαηψλνπλ φηη ην είδνο είλαη θαηάιιειν θαη φηη µπνξεί λα
παξαιεθζεί θαη λα ρξεζηµνπνηεζεί ππνγξάθνληαο ππνρξεσηηθά φπηζζελ θάζε
ηηµνινγίνπ-δειηίνπ απνζηνιήο. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο παξνπζηάδεη
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, ηα αξµφδηα Όξγαλα ζα αλαθέξνπλ
γξαπηψο
ζηελ
επηηξνπή
δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο
δηαγσληζµνχ
&
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπ
απνξξηπηφµελνπ είδνπο. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο
δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο, αθνχ εμεηάζεη θαη αμηνινγήζεη
ηελ παξαπάλσ αλαθνξά, ζα ζπληάζζεη έγγξαθε γλσµνδφηεζε πξνο ηνλ
∆ηνηθεηή ηνπ ΚΔΓΑ/θ φπνπ ζα εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ ελ ιφγσ
είδνπο θαζψο θαη ηηο πηζαλέο ξήηξεο ή ηελ θήξπμε ηνπ πξνµεζεπηνχ σο
έθπησηνπ.
9.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
ρξεζηµνπνηεί ν πξνµεζεπηήο ζα πξέπεη:
α.

Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο

Μνλάδνο.
β.
Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπµέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε
ζπµπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδνο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφµνπο
θαη ηνλ θαλνληζµφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο.
10.

Ο πξνµεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη µφλν ππεχζπλνο (πνηληθά
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θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζπµβεί ζην εηζεξρφµελν ζηε Μνλάδα
πξνζσπηθφηνπ.
11.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεµα απφ αµέιεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνµεζεπηήο επζχλεηαηαπεξηφξηζηα.
12.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη
είηε ζηηο Πξνδηαγξαθέο, είηε ζηελ παξαγγειία πνπ ηνπνζεηήζεθε, ζα
ελεµεξψλεηαη εγγξάθσο ν πξνµεζεπηήο γηα ηελ εληφο 24 σξψλ αληηθαηάζηαζή
ηνπο. Πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν πξνµεζεπηήο είηε αξλεζεί λα ηα
αληηθαηαζηήζεη, είηε ηα αληηθαηαζηήζεη µε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, απνηεινχλ
αηηίεο επηβνιήο θπξψζεσλ.
13.
Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε παξάδνζε ησλ ζπµβαηηθψλ εηδψλ απφ ηνλ
πξνµεζεπηή ζε µε πξνβιεπφµελεο-θαζνξηδφµελεο επηζηαζίεο ηνπ ΚΔΓΑ
θνηίλαο.
Άξζξν 10ν
Δηζπξάμεηο ∆ηθαησµάησλ ηνπ ∆εµνζίνπ
Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεµηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε
θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ πξνµεζεπηή, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν
πξνµεζεπηήο έρεη ιαµβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην ∆εµφζην θαη ζε
πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζµψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο ∆εµνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔ∆Δ). Με ηνλ
ίδην ηξφπν θαη µε ηα ίδηα µέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψµαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ
πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο.
Άξζξν 11ν
ΤπνρξεώζεηοΠξνµεζεπηή
1.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
ρξεζηµνπνηεί ν πξνµεζεπηήο ζα πξέπεη:
α.
Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο
Μνλάδαο. Ήηνη, µε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη πξνθεηµέλνπ λα εθδνζνχλ
νη απαξαίηεηεο άδεηεο εηζφδνπ πξνζσπηθνχ θαη νρεµάησλ, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Γξαθείν Αζθαιείαο ηνπ ΚΔΓΑ/θ(ηειέθσλν
23520-90105), ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ-νρεµάησλ
πνπ
πξφθεηηαη λα εµπιαθνχλ µε ηε πξνµήζεηα ηνπ παξφληνο ζπµβαηηθνχ
αληηθεηµέλνπ:
(1)

Φσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο.

(2)
Αληίγξαθν άδεηαο παξαµνλήο θαη άδεηαο εξγαζίαο
(µφλν γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ).
(3)
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζεσξεµέλε γηα
ην γλήζην ηεοππνγξαθήο.
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(4)
Βεβαίσζε
αζθαιηζηηθφ θνξέα ∆εµνζίνπ∆ηθαίνπ.
(5)

αζθάιηζεο

ηνπ

εξγαδνµέλνπ ζε

Φσηνηππία Άδεηαο νρήµαηνο θαη Αζθάιεηαο απηνχ,

ζε ηζρχ.
β.
Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπµέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε
ζπµπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφµνπο
θαη ηνλ θαλνληζµφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο.
γ.
ηνπ Πξνµεζεπηή.

Να είλαη αζθαιηζµέλν ζηνλ ΔΦΚΑ, µε επζχλε απνθιεηζηηθά

2.
Ο πξνµεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη µφλνο ππεχζπλνο
(πνηληθά θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζα ζπµβεί ζην εηζεξρφµελν
ζηε Μνλάδα πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ
ηνπ εγγξάθσο φηη δελ ζα έρεη νπδεµία εξγαζηαθή, νηθνλνµηθή, αζθαιηζηηθή θιπ.
εμάξηεζε απφ ηελΠΑ.θαη ζα ηεξεί ηελ θείµελε λνµνζεζία ζρεηηθά µε ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνµέλσλ.
3.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεµα απφ αµέιεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνµεζεπηή πξνο νηνλδήπνηε, ν πξνµεζεπηήο επζχλεηαη
απεξηφξηζηα.
4.
Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο µεηαμχ ηεο Μνλάδνο θαη ηνπ
πξνµεζεπηή, αξµφδηα νξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ
απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηαπξνζθπγή.
5.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο, ε Μνλάδα µπνξεί λα θάλεη
πνηνηηθφ έιεγρν Σσλ εηδψλ, θαηφπηλ απνζηνιήο δεηγµάησλ ησλ πξντφλησλ ζηα
αξµφδηα Κξαηηθά Υεµεία ΚΑΗ ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ πξνζθεξνµέλσλ
εηδψλ.
6.
Ο πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αξµφδηα
επηηξνπή ηεο Μνλάδαο, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηεοπαξνχζαο.
Άξζξν 12ν
Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο ύµβαζεο
1.
ε αληηθεηµεληθά δηθαηνινγεµέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαη ηα
δχν ζπµβαιιφµελα µέξε ζπµθσλήζνπλ πξνο ηνχην, ε ζχµβαζε µπνξεί λα
ηξνπνπνηεζεί, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
ηεο Τπεξεζίαο.
2.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί µνλνµεξψο ην δηθαίσµα γηα ιχζε ηεο
ζχµβαζεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ζχµθσλα µε ην
άξζξν 133 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 13ν
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∆ηάξθεηα ύµβαζεο
Ζ παξνχζα ζχµβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο ελφο (1) έηνπο, ήηνη απφ
……...….έσο ………………….., ρσξίο δηθαίσµα παξάηαζεο θαη επηπιένλ ε αμία
ηεο ζχµβαζεο ζε θαµία πεξίπησζε δελ ζα μεπεξάζεη ηελ αξρηθή ηεο
πξνυπνινγηζζείζα αμία.
Άξζξν14ν
ΑλαπξνζαξµνγήΣηµώλ
1.
Ζ Μνλάδα δελ αλαιαµβάλεη θαµία ππνρξέσζε γηα µέηξα πνπ
ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο,
πεξί αχμεζεο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη,
νχηε απνδέρεηαη, νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ
παξάδνζεο ησλπξντφλησλ.
2.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξαµείλνπλ ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεοζχµβαζεο.
Άξζξν15 ν
Οινθιήξσζε ύµβαζεο
1.

Ζ ζχµβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:

α.
Δθπλεχζεη ν ζπµβαηηθφο ρξφλνο, µαδί µε ηηο ηπρφλ
παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία.
β.
Έγηλε ε απνπιεξσµή ηνπ ζπµβαηηθνχ ηηµήµαηνο, αθνχ
πξνεγνπµέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
γ.
Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπµβαηηθέο
ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπµβαιιφµελα µέξε θαη απνδεζµεχζεθε ε ζρεηηθή
εγγχεζε, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 16 ν
Άιινη ΓεληθνίΌξνη
1.

Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχµβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.

2.
Ζ ζχµβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηµέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη,
φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο
θαηαδήισλ ζθαιµάησλ ήπαξαδξνµψλ.
3.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ εξµελεία θαη ζηελ
εθηέιεζε ζχµβαζεο ή παξαγγειίαο ησλ πξνµεζεπηψλ ηεο Π.Α ιχεηαη, εθφζνλ
απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην
ηεο
πεξηνρήο
δηελέξγεηαο
ηνπ
δηαγσληζµνχ,
εθαξµνδνµέλνπ
ηνπ
Διιεληθνχ∆ηθαίνπ.
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4.
ηελ παξνχζα επηζπλάπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ
εηδψλ Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπµβαιινµέλνπο.
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
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