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∆ηαγσληζµνί – πµβάζεηο (Γηαθήξπμε Γηαγσληζµνύ)

α. Ν.Γ 721/70 «Πεξί Οηθνλνµηθήο Μέξηµλαο & Λνγηζηηθνύ ησλ
Δ.Γ» (ΦΔΚ Α’ 251)
β. Κ 5-98/1984 «ηξαηησηηθά Πξαηήξηα»
γ. Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο
πλαθώλ Θεκάησλ»
δ. Ν.3438/06
ε. Φ.800/133/134893/.3323/19 Ννε 2007/ΤΠΔΘΑ/Γ∆ΟΤ/∆ΟΙ
«Πεξί
µεηαβίβαζεο νηθνλνµηθήο εμνπζίαο ησλ
Τθππνπξγώλ Δζληθήο Άµπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα
ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλόπισλ ∆πλάµεσλ»
ζη. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ θπιηθείνπ ΓΔ/ΓΔΜ/2007
δ.
ΓΚΣΔΓ/2009«Γεληθόο
Καλνληζµόο Σξνθνδνζίαο Δλόπισλ
∆πλάµεσλ»
ε. Κώδηθαο Σξνθίµσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ)
ζ.
Ν.3861/10 «Δλίζρπζε Γηαθάλεηαο Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
η. Ν.4013/2011 «Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ
(ΚΗΜΓΗ)»
ηα. Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεµα Ηιεθηξνληθώλ ∆εµ. πµβάζεσλ»
ηβ. Ν 4152/13
ηγ. Ν.4270/2014 «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο–
δεµόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ηδ. Ν.4412/2016 «Γεµόζηεο πµβάζεηο
Έξγσλ, Πξνµεζεηώλ&
Τπεξεζηώλ»
ηε. ΠΓ 80/2016 «Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο»
ηζη. Απόθαζε 57654/23-5-17 (ΦΔΚ 1781/Β΄/23 Μαη 17) «Ρπζµίζεηο
Δηδηθόηεξσλ Θεµάησλ Λεηηνπξγίαο θαη ∆ηαρείξηζεο ∆εµνζίσλ
πµβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη
Αλάπηπμεο»
ηδ. Απόθαζε 56902/215/2-6-17 (ΦΔΚ 1924/Β΄/2 Ινπλ 17) «Σερληθέο
Λεπηνµέξεηεο θαη ∆ηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗ∆Η»
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2020

1. αο γλσξίδνπµε όηη ε ΥΥΙV ΣΘΣ, ζύµθσλα µε ηα θαζνξηδόµελα
ζηα (α) έσο (ηδ) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηθηνύ δεκόζηνπ,
./.
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ειεθηξνληθνύ δηαγσληζµνύ γηα ηελ πξνµήζεηα ηξνθίκσλ ησλ Κιηκάθσλ ηνπ
ΓΚΣΔΓ θαη ινηπώλ εηδώλ ζπζζηηίνπ (Πξνζζήθε «6»), γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ ηεο.
2. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε σπήζη ηηρ πλαηθόπµαρ
ηος Εθνικού ςζηήµαηορ Ηλεκηπονικών Δηµοζίων ςµβάζεων (ΕΗΔΗ),
µέζω ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.qov.gr, ζηελ νπνία
θαη ζα αλαξηεζεί ην πιήξεο ζώµα ηεο δηαθήξπμεο, ζε µνξθή αξρείνπ Portable
Document Format (PDF).
3.

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ:
α.

Αλρεο (ΣΘ) Καξάληαιεο Ισάλλεο, ηεο XXIV ΣΘΣ, σο

β.

Ίιρνο Καηζανύλεο Γεώξγηνο, ηεο 26 ΔΜΑ θαη ν

γ.

Αλζιρνο Φνπξηνύλαο ηπιηαλόο ηεο XXIV ΣΘΣ, σο κέιε

πξόεδξνο

4.

πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζµνύ, όπσο παξαθάησ:

α.
Γηάξθεηα ζύκβαζεο: 1 έηνο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ελόο (1)
ή θαη δύν (2) ηξηκήλσλ.
β.
Ηµεξνµελία
ΔΝΑΡΞΗ
ππνβνιήο
ειεθηξνληθώλ
πξνζθνξώλ ζην ζύζηεµα ηνπ ΔΗΓΗ : 20 Ιαν 20, ημέπα Δεςηέπα και ώπα
14:00.
γ.
Καηαιεθηηθή
εκεξνκελία
ειεθηξνληθήο
θαηάζεζεο
πξνζθνξώλ: 10 Φεβ 20, ηµέπα Δεςηέπα και ώπα 23:59.
δ.
Ηµεξνµελία
ειεθηξνληθνύ
ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ
ζπµµεηνρήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο Σερληθώλ πξνζθνξώλ (1ε
Φάζε ∆ηαγσληζµνύ): 17 Φεβ 20, ημέπα Δεςηέπα και ώπα 10:00.
ε.
Απαηηνύµελα έγγξαθα θαη ππεύζπλεο δειώζεηο: Όπσο
πξνβιέπνληαη ζηνπο Όξνπο.
ζη.
Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύµβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο για ηα είδη ηηρ ενόηηηαρ ΙΙ ηνπ
Πίλαθα Δηδώλ γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6» ηεο παξνύζαο, ελώ γηα ηα είδε
ηεο ελόηεηαο Ι (Πίλαθαο Δηδώλ γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6»), όπσο απηή
ζπλάγεηαη από ην κεγαιύηεξν πνζνζηό εθπηώζεσο επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο
κέζεο απνθνξνινγεκέλεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο ησλ εηδώλ επί ηνπ «Γειηίνπ
Πηζηνπνηήζεσο Σηκώλ» ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πηεξίαο.
δ.
πλνιηθή εθηηµώµελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηµέλσλ
εηδώλ δε δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ µε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο
µε δπλάµελνπο λα πξνβιεθζνύλ µειινληηθά όπσο ε δήηεζε πξντόλησλ, ε
επάλδξσζε-αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Η εθηηµώµελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α.
./.
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αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο έμη ρηιηάδεο είθνζη νρηώ επξώ (206.028 €) πεξίπνπ.
ε. Δίδνο δηαδηθαζίαο: Αλνηρηόο, ειεθηξνληθόο,
δηαγσληζµόο ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
ζ.

δεκόζηνο

Δγγπνδνζία:

(1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πµµεηνρήο: Σο 2% ηων ζςνολικών
πποϋπολογιζθειζών αξιών ηηρ ππομήθειαρ ηων πποζθεπομένων ειδών
από ηον οικονομικό θοπέα.
(2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο: Σν 5%
ζςνολικών
πποϋπολογιζθειζών
αξιών
ηηρ
ππομήθειαρ
πποζθεπομένων ειδών από ηον οικονομικό θοπέα.
η.

ηων
ηον

Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγµαηνο.

ηα.
Γηεύζπλζε 24εο Σεζσξαθηζκέλεο Σαμηαξρίαο πνπ ζα αλαζέζεη
ηε ζύµβαζε: XXIV ΣΘΣ (4ν Δπηηειηθό Γξαθείν), ηξ/δν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» ΣΚ
60200, ηειέθσλν: 2352094047, e-mail: n.s.vakalas@army.gr
5.
Υεηξηζηήο ζέµαηνο: Δπρνο Νηθόιανο Βαθαιάο, Σµεµαηάξρεο 4νπ ΔΓ/2,
[ηει.(ζηαζεξό): 2352094047 θαη ηει.(ΔΦΑ∆): 857 - 4047, email: n.s.vakalas@army.gr].

Σαμίαξρνο Ισάλλεο Γεκεηξέιινο
Γηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Δπίιαξρνο Νηθόιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α» Όξνη ∆ηαγσληζµνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα Σξνθίκσλ ησλ Κιηκάθσλ ηνπ
ΓΚΣΔΓ θαη Λνηπώλ Δηδώλ πζζηηίνπ γηα ηελ Κάιπςε ησλ Αλαγθώλ ησλ
Μνλάδσλ ηεο XXIV ΣΘΣ

./.
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζµνύ
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
1 ΣΡΑΣΙΑ/EU-OHQ/Β2-ΓΟΙ
ΥΥ ΣΘΜ/4ν ΔΓ - ΓΟΙ
XXIV TΘΣ/4νΔΓ
64 7 M/K Σ Π
Π ΛΙΣΟΥΧΡΟΤ

./.
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΧΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
17 Ηαλ 20
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΓΖ
Φ.600.163/5/10162/.106
ΟΡΟΗ
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ ΣΟΤ ΓΚΣΔΓ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΗΓΧΝ ΤΗΣΗΟΤ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΚΑΛΤΞΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΖ ΥΥIV ΣΘΣ
Άξζξν 1ν
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
α.

πλνπηηθά ηνηρεία

Δπσλπκία
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Υψξα1
Κσδηθφο ΝUTS2
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην
δηαδίθηπν (URL)4
β.

24ε Σεζσξαθηζκέλε Σαμηαξρία
(XXIV ΣΘΣ)
ηξ/δν «ΜΠΑΛΑΝΗΚΑ», Ληηφρσξν
ΣΚ 60200, ηειέθσλν: 2352094047,
Ληηφρσξν
60200
Διιάδα
EL525
2352094047
2352094118
n.s.vakalas@army.gr
Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
www.army.gr
-

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Α.Α.)

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Με Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή θαη αλήθεη
ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο).5
γ.
1
2
3

4
5

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.

Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ
Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ
πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (FAX),
ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο
θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016
Δθφζνλ ππάξρεη θαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ
Αλαθέξεηαη ζε πνηα ππνδηαίξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλήθεη ε Α.Α.: α) Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο
Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, Τπνηνκέαο ΟΣΑ, Τπνηνκέαο ΟΚΑ) ή β) Γεκφζηνο Σνκέαο (Πιελ Γεληθήο
Κπβέξλεζεο) θαηά ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/14.
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Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Άκπλα.
δ.

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο6

(1) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε,
άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..7
(2) Πεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο
είλαη
δηαζέζηκεο
απφ
ηελ
πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: ΥΥIV ΣΘΣ, ηξαηφπεδν «ΜΠΑΛΑΝΗΚΑ», Ληηφρσξν,
ΣΚ 60200, ηειέθσλν: 2352094000, email: xxivtut@gmail.com
2.

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
α.

Δίδνο δηαδηθαζίαο

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ λ. 4412/16.
β.

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο8

Κεθάιαηα
Ληηνρψξνπ.
3.

ηξαηησηηθήο

Δθκεηάιιεπζεο

ηξαηησηηθνχ

Πξαηεξίνπ

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο

α.
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ησλ Κιηκάθσλ
ηνπ ΓΚΣΔΓ θαη ινηπψλ εηδψλ ζπζζηηίνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
Μνλάδσλ ηεο ΥΥΗV ΣΘΣ. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο
αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV):
15411110-6,15411210-7,15220000-6, 03311000-2, 03221210-1, 03212211-2,
03212212-9, 03211300-6,15851100-9, 03142500-3, 03142100-9, 15331425-2,
03222115-2, 15542300-2, 15544000-3, 15542200-1, 15331130-7, 15332290-3,
14420000-1, 15830000-5, 15612120-8, 15612210-6, 15131000-5, 15241000-9,
15131130-5, 03212100-1, 15511100-4, 15551300-8, 15898000-9, 15431100-9,
15813000-0, 15861000-1, 15813000-0, 03211000-3, 15871274-5, 15871274-5,
03222400-7, 15871279-0, 15871230-5, 15871273-8, 15812121-7, 15812200-5,
15812120-0, 15131000-5, 15811300-9, 15812100-4, 15982000-5, 15982100-6,
15961000-2, 15871100-5, 15982100-6, 15131000-5, 15312100-9, 15331430-0,
15331500-2, 15872200-3, 03221320-5.
.

6
7

8

Δπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16
Δάλ ε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε, αληί γηα ηα αλαθεξφκελα ζην α) ζπκπιεξψλεηαη: «Η
πξόζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ δηεύζπλζε (URL) :
………………………..»
Άξζξν 53 παξ. 2 εδ. δ λ. 4412/2016
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β.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ
έμη ρηιηάδσλ θαη είθνζη νρηψ επξψ (206.028 €) πεξίπνπ, πιένλ ΦΠΑ.
γ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο, κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη δχν (2) ηξίκελα κνλνκεξψο απφ ηελ
Τπεξεζία, κε ηηο ίδηεο ηηκέο θαη φξνπο.
δ.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
ε.
Κξηηήξην αλάζεζεο9 ηεο χκβαζεο10 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο11 γηα ηα είδε ηεο ελόηεηαο ΙΙ ηνπ
Πίλαθα Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6» ηεο παξνχζαο, ελψ γηα ηα είδε
ηεο ελφηεηαο Η (Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6»), φπσο απηή
ζπλάγεηαη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπηψζεσο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο
κέζεο απνθνξνινγεκέλεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ησλ εηδψλ επί ηνπ «Γειηίνπ
Πηζηνπνηήζεσο Σηκψλ» ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πηεξίαο.
4.

Θεζκηθό πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ
θαη ηδίσο12:
α.
Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ
θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)».
β.
Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
γ.
Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο,
πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
δ.
Σνπ λ. 4235/14 (ΦΔΚ – 32 Α/11-2-2014) «Δηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο
θαη θπξώζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο
9

10

11

12

Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο
ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ
απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο
(παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ ΧΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)
Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο) παξ. II.2.5
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296).
Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, φπσο είρε επηθξαηήζεη ζην
πξντζρχζαλ δίθαην (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, π.δ. 60/2007). Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο
ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν βάζεη απηήο
Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά
ζην θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη,
κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην ηεο ξήηξαο επειημίαο.
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ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθώλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δώσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»
ε.
Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»
ζη. Σνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Ειεγθηηθό
πλέδξην».
δ.
Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ
πκβάζεσλ…».
ε.
Σνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη άιιεο
δηαηάμεηο”.
ζ.

Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)13.

η.
Σνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Δεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
ηα.
Αμίαο».

Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο

ηβ. Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15.
ηγ. Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε
ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία».
ηδ. Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο
Δηαηάθηεο».
ηε. Σνπ π.δ. 39/17 «Καλνληζκόο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ
ελώπηνλ ηεο Αξρήο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ».
ηζη. Σνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ ΕΔ»
ηδ. Σεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΗΜΔΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».
13

Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο
θπθινθνξίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 379. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, φηαλ ν δηαγσληζκφο πξνθεξχζζεηαη απφ
πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379.
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ηε. Σεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..)».
ηζ.

Σνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη).

θ.

Σσλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο.

θα. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ
πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
5.

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Γεπηέξα 10
Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη ψξα 23:5914. Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr , ηελ 20 Ηαλνπαξίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00.
6.

Γεκνζηόηεηα
α.

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 15

(1) Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΖΜΓΖ) 16.
(2) Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε
αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..17: http://www.promitheus.gov.gr,
φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα
ΔΖΓΖ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : 83937.

14

15

16
17

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ ππφςε ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ
(άξζξν 60 παξ. 1 λ. 4412/2016). Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηρηή
δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη : α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27, 60 θαη 67
ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ
Άξζξν 66 Ν. 4412/2016. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη νη πξνθεξχμεηο δελ δεκνζηεχνληαη πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ λ. 4412/2016.
Χζηφζν, ε δεκνζίεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε εζληθφ επίπεδν, φηαλ νη Α.Α.
δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε εληφο 48 σξψλ απφ ηε βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο
πξνθήξπμεο/ γλσζηνπνίεζεο
χκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 66 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ΤΑ 57654, φπσο ηζρχνπλ.
Άξζξν 36 ηνπ λ. 4412/2016
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(3) Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη
θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν 18 19 20, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ
17 Ηαλ 20, ζηηο παξαθάησ εθεκεξίδεο:
(α)

«OΛΤΜΠIO ΒΖΜΑ».

(β)

«ΠΟΛΗΣΔΗΑ».

(γ)

«ΖΜΔΡΖΗΑ ΣΖ ΠΗΔΡΗΑ».

(4) Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) κε ΑΓΑ: ΡΓ826-Χ24.
β.

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηελ
ππεξεζία .
21

7.

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:

α.
Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,
πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ,
νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ.
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ
ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο22.
β.
Γε ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.
γ.
Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
18

19

20

21

22

ηελ

Ζ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο πνπ
ε
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 118/2007 / άξζξν 5 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. έρεη θαηαξγεζεί απφ ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2018. Πξβι άξζξν 377§1 πεξίπη. (59 θαη 82) θαη άξζξν 379 §10 λ. 4412/2016
Ζ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4
ηνπ ΠΓ 118/2007/άξζξν 5 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ηελ 31/12/2020, νπφηε θαη
θαηαξγείηαη. Πξβι. άξζξν 377§1 πεξίπη (59 θαη 82) θαη άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016
Ζ δεκνζίεπζε ζε λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ν.3548/2007, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη
ηελ 31/12/2020, νπφηε θαη θαηαξγείηαη, βιέπε άξζξν 377§1 πεξίπη (35) θαη άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016
Πξβι άξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016
Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016
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Άξζξν 2ν
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1.

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
α.

Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο23 είλαη ηα αθφινπζα:
(1)

Ζ πξνθήξπμε θαη ε δηαθήξπμε ηεο ζχκβαζεο

(2)

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)24.

(3) Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά.
(4)
β.

Σν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο25.

Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε
ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr26.
γ.

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

(1) Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη
ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή
23

24
25

26

Χο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ έλλνηα ηεο
πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν
παξαπέκπεη ε Α.Α. κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63, ηεο πξνθαηαξθηηθήο
πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ
ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο,
ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαθήξπμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φινη νη εηδηθνί θαη γεληθνί
φξνη ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), νη
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 297, ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθαξκνζηέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
Γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. ηζ ηνπ π.δ/ ηνο 118/2007, ην ζρέδην ηεο
ζχκβαζεο απνηειεί πξναηξεηηθφ έγγξαθν πνπ δχλαηαη λα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζην
πιαίζην ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο Α.Α.
Δπηιέγεηαη θαηά θαλφλα ε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηθνηλσλία. Οη επηινγέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πνπ
δελ είλαη δπλαηή ελ φισ ή ελ κέξεη ε ειεχζεξε πιήξεο άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία, ζπζθεπέο ή
κνξθφηππνη πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν απηφ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
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ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ
ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –
δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο
θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο
έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην
ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά
ππνγεγξακκέλν27. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε
άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά
ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
(2) Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί
θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο28:
(α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ
θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην
αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
(β)

Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο

αιιαγέο.
(3) Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
(4) Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ
έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη
παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
δ.

Γιψζζα

(1) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή
γιψζζα . Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
29

(2) Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.
1497/1984 (Α΄188)30. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα
27

28
29

30

Πξβι ηελ κε αξ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..)» (άξζξν 14)
Πξβι. άξζξν 67, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016 &. άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 53, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016: Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2.1.1)
ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή
κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ
ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.
Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν
έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε
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ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ
πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν
θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν31..
(3) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο
ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά
ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη
ζπληαρζεί ην έγγξαθν32.
(4) Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη
κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή
γιψζζα33.
ε.

Δγγπήζεηο34

(1) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ησλ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2β θαη
άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β‟ θαη γ‟ ηεο παξ.1
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4364/2016 (Α‟ 13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ
(ζπκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
(2) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
(3)

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα

ζηνηρεία:

31
32

33
34

(α)

Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.

(β)

Σνλ εθδφηε.

ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη
λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ.
Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017
(Α 171).
Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα
Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016
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(γ)

Σελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη.

(δ)

Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο.

(ε)

Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε

(ζη) Σελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε
έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο)
(δ)

Σνπο φξνπο φηη:

1/
Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο.
2/
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
(ε) Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ35.
(ζ)

Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο.

(η) Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
(ηα) ηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
(4)

Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο φπσο ζηελ Πξνζζήθε «4».

(5) Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.

Γηθαίσκα πκκεηνρήο – Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
α.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

(1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
(α)

Κξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο.

(β)

Κξάηνο-κέινο

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Οηθνλνκηθνχ

Υψξνπ

(Δ.Ο.Υ.).

35

Πξβι. άξζξν 72 παξ. 4 πεξ. ε ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5 ηνπ λ.
4497/2017.
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(γ) Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην
βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I
ηεο σο άλσ πκθσλίαο.
(δ) Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε (γ) ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε
ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 36
(2) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή
κνξθή37 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο38.
(3) ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα
θαη εηο νιφθιεξνλ.39
β.

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο40

(1) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο41, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ
2% ηνπ θφζηνπο πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο ΦΠΑ) ησλ εηδψλ ηνπ Πίλαθα Δηδψλ γηα
Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6» γηα ηα νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζα ππνβάιεη
πξνζθνξά. Γηα ηνλ νξζφ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη ειέγρνπ (απφ ηελ επηηξνπή
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο, νη ζπκκεηέρνληεο, ζην
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ, Μέξνο ΗΗ, Σξφπνο
ζπκκεηνρήο) λα αλαγξάςνπλ ηνπο αχμνληεο αξηζκνχο ησλ εηδψλ ηνπ Πίλαθα Δηδψλ
γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6» γηα ηα νπνία ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ρσξίο
έηεξν νηθνλνκηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα απνηειεί θαη αηηία αθχξσζεο. 42. (π.ρ. Θα
ππνβάιισ πξνζθνξά γηα ηα είδε κε Α/Α 5, 7, 18 θ.η.ι).
(2)

36

37
38

39
40
41

42

Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο φπσο ζηελ Πξνζζήθε «4».

ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ
κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο
δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ
πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο
Πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016
Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη Α.Α. κπνξνχλ λα δηεπθξηλίδνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηα άξζξα 75, 76 θαη 77,
εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο (πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016)
Πξβι. Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016
Πξβι παξ. 1 α), 3, 4, 5 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016
ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ (Πξβι. άξζξν 72 παξ. 1α λ. 4412/2016)
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ.
(πεξ. α παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016).
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(3) ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο
φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
(4) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα
(30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2
παξάγξαθνο 4ε ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 20 Ινπιίνπ 20, άιισο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά
απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
(5) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη
ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72
ηνπ λ. 4412/201643.
(6) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη
ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2γ θαη 2δ ηνπ άξζξνπ 2, δελ
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ
πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
γ.

Λφγνη απνθιεηζκνχ44

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην
πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε
έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
(1) Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε45 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε
γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
(α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη
ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300
ηεο 11.11.2008 ζ.42).

43

44
45

Πξβ. άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ.
4497/2017 (Α' 171).
Πξβι άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην αξ. 107 ηνπ λ. 4497/2017.
Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 ηνπ λ.
4497/2017.
Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη:
α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ε αλαθνξά ζην ΔΔΔ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”
λνείηαη, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε
ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο,
β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα πξνζαξκόδνπλ ην ζρεηηθό
πεδίν ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ.Α ηνπ ΣΔΤΓ θαη εηδηθόηεξα, αληί ηεο αλαθνξάο ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε”, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, λα ζέηνπλ ηε θξάζε “ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΣΔΤΓ αθνξά, νκνίσο,
κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.
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(β) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
(γ) 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).
(δ) 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.
(ε) 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 πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
3691/2008 (Α΄ 166).
(ζη) 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, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
(δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
(ε) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.)
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ
εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
(ζ) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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(η) ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 46.

ηνπ

(ηα) ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε
ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο
ηνπο.
(ηβ) Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (1)(α) έσο (1)(ζη) ε
πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή
αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε
απόθαζε. 47
(2)

ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλνιηθά:

(α) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη
δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία.
(β) Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα
θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά
ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ 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. Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο,
φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο48.
(γ) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα
θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο:
1/
Σξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε
2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ
πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3)
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή

46

47
48

Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 107
πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017
Πξβι. παξ. 10 άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017.
Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο
νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή (γηα ηηο ζπκβάζεηο
θάησ ησλ νξίσλ) ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.
4412/2016
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2/
Γχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη αλσηέξσ θπξψζεηο πξέπεη λα
έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 49
(3) Απνθιείεηαη50 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) Δάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/201651.
(β) Δάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο52.
(γ) Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
(δ) Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα.
(ε) Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ
πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα.
49

50

51

52

Πξβ. άξζξν 73 παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ λ. 4412/2016 , ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.
4488/2017.
Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.
4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο
θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε
δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε
επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα
ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ ΣΔΤΓ (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ
νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2ε(2).
Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι. άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ.
4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 1 ηνπ λ. 4497/2017.
ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο
άλσ ησλ νξίσλ) ή ζην Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ
άξζξνπ 2.2.9.2.
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(ζη) Δάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.
(δ) Δάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 παξαγξάθνπ 2δ ηεο παξνχζαο.
(ε) Δάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.
(ζ) Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην
νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή
πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
(η) Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (3)(α) έσο (3)(ε) ε
πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή
αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 53
(ηα) Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ
νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 παξαγξάθνπ 2γ(3)(β), ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε
ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
(4) Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ
απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
(5) Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2(γ)(1), 2γ(2)(γ) θαη 2γ(3) ηνπ
άξζξνπ 2, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα
πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν
ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηνθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν
ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
53

Πξβι. παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ.
4497/2017.
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αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ
πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή,
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε
ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο
αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ
ιφγσ απφθαζε 54.
(6) Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
(7) Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ
απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
(8) Δάλ ρξεζηκνπνίεζε ζαλ άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπν, κφληκν ή
ζε εθεδξεία Αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εθφζνλ δελ
έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ ρξφλν απνζηξαηείαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73 (ΦΔΚ Α‟ 114), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
δ.

Κξηηήξηα Δπηινγήο55
(1)

Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο56

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή
βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄
ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε
θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο
πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε
ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν
54
55

56

Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.
Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηελ
θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν
ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη νη A.A. κπνξνχλ λα
επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο παξαγξάθνπο 2δ(1), (2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 2. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θαηά ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ
έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ελδερνκέλσο ηα σο άλσ θξηηήξηα επηινγήο, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε
ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε.
Πξβι άξζξν 75 παξ. 2 λ. 4412/2016
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Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ57. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα έρνπλ
αλαλεψζεη ηηο πγεηνλνκηθέο άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δπξσπατθή
Ννκνζεζίαο θαη ηνπο Καλνληζκνχο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα
ππνβάινπλ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ.
(2)

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα58

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ φηη
δηαζέηνπλ κέζν γεληθφ59 εηήζην θχθιν εξγαζηψλ60 χςνπο ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ
ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (140.000,00€) θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο
ρξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, δειψλεη φηη δηαζέηεη
κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ χςνπο ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ ζαξάληα ρηιηάδσλ
επξψ (140.000,00€) γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη.
(3)
57
58

59
60

61

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα61

Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016
Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο
ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2
παξάγξαθνο 2ε(1), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2ε(2). Δπηζεκαίλεηαη,
πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε
απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο
επάξθεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε
ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ
νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IΗΗ, φπνπ
παξαηίζεληαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα.
Ο ''γεληθφο'' θχθινο εξγαζηψλ αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Ο ειάρηζηνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πεδία απφ ηελ A.A. δελ
ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο
πεξηπηψζεηο, φπσο ζρεηηθά κε ηνπο εηδηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ησλ αγαζψλ (πξβι.
άξζξν 75 παξ. 3 ππνπ. 2 λ. 4412/2016)
Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη Α.Α.
κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο
αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε
θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα
δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο
πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ. Μηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο έρεη ζπγθξνπφκελα
ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν
θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ.
(γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2ε(2).
Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ
άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε)
θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε
δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε
κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία
13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειόtεηαο:
εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ
ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IV παξ. 1, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα.
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Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ:
(α) Σηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο62 κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ ησλ
θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ
πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε. Οη παξαδφζεηο
θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη:
(1) Δάλ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή.

αξρή,

κε

(2) Δάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε
ηνπ αγνξαζηή ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα.
(β) Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθνχο θνξείο, ηδίσο ηνπο
ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ.
(γ) Σνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη
έξεπλαο.
(δ) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε.
(ε) Το τμήμα της σύμβασης το οποίο ο οικομομικός φορέας
προτίθεται, εμδεχομέμως, μα αμαθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας.
(4)
63

Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή θαη πξφηππα αζθάιεηαο

ηξνθίκσλ

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε:

(5)

(α)

Σν ζχζηεκα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ HACCP, ή

(β)

Σν πξφηππν αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ΔΝ ISO 22000:2005.

ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο [ηεο παξαγξάθνπ 2δ(2)] θαη ηα
ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα [ηεο παξαγξάθνπ 2δ(3)], λα
62

63

Οη Α.Α. κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ζηνηρεία ζπκβάζεσλ πνπ
εθηειέζζεθαλ/παξαδφζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαηά ηελ θξίζε
θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 82 λ. 4412/2016)
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ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ
δεζκψλ ηνπο κε απηνχο64. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε
δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο
ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη
απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 65. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 66.
ε.

Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
(1)

Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ

(α)
νηθνλνκηθνί θνξείο:

Πξνο

1/

πξνθαηαξθηηθή

απφδεημε

φηη

νη

πξνζθέξνληεο

Γελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο

παξαγξάθνπ 2γ θαη
2/
Πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
παξαγξάθσλ 2δ(1) έσο θαη 2δ(4) ηνπ παξφληνο άξζξνπ,

επηινγήο

ησλ

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016),
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζηελ Πξνζζήθε «3», ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΣΔΤΓ67 θαηαξηίδεηαη
απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο
Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο
Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη
αλαξηεκέλν
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηεο
ΔΑΑΓΖΤ
(www.eaadhsy.gr)
θαη
(www.hsppa.gr).
(β) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά
πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο
(ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ
ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2γ(1) ηνπ
64

65
66
67

Πξβι άξζξν 78 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016. Γχλαληαη, επίζεο, λα ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ/ ησλ
ππεξγνιάβσλ, ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ππφ
αλάζεζεο ζχκβαζεο
Ζ απαίηεζε απηή ηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο A.A., άιισο δηαγξάθεηαη.
Πξβι ηειεπηαίν εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 78 λ. 4412/2016.
Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ
Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, Μέξνο V Σειηθέο δειψζεηο
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παξφληνο άξζξνπ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
(γ) Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο.68
(δ) ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ),
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
(2)

Απνδεηθηηθά κέζα69

(α) Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2α
έσο θαη 2δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο,
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/201670.
(β) ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθφ 2δ(5) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ
ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ
φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2γ θαη φηη πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνο 2δ)71.
(γ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ
θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην
ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ
παξαγξάθσλ 2γ(1), 2γ(2) θαη 2γ(3)72.
(δ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ
δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα
αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
68
69

70
71
72

Πξβι. νκνίσο αλσηέξσ ππνζεκεηψζεηο σο πξνο ηελ ππνγξαθή ηνπ ΔΔΔ.
Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016 Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
λα πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη
ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα,
δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα
δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο
Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016
Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016
Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζφηεξνπο ή
φινπο ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο (πξβι παξ. 1
άξζξν 78 λ. 4412/2016
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απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε
ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016
(ε) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ
δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη
ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ73.
(ζη) Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ηεο παξαγξάθνπ 2γ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
αληίζηνηρα, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά74:
1/
Γηα ηελ παξάγξαθν 2γ(1) απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ
κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ
εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα
πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2γ(1).
2/
Γηα ηηο παξαγξάθνπο 2γ(2)75 θαη
2γ(3)(β)76
πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο -

73
74

75

Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016.
ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ
εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ:
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ
ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα
ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα
πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ:
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο
ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β)
ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη
απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο
απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο
(βι. θαη ζεκείν 6.2.)
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λφκνπ 4250/2014.
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα
ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη
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κέινπο ή ρψξαο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε
απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο)
δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο
θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ77.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη
ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ
απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2γ(1), 2γ(2) θαη 2γ(3)(β), ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη
απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη
αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα
ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2γ(1), 2γ(2)
θαη 2γ(3)(β).
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2γ(3)
ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
3/
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2γ(2)(γ) ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
4/
Γηα ηελ παξάγξαθν 2γ(7) ππεχζπλε δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε
απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
(δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2δ(1)
(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο)
πξνζθνκίδνπλ,
ζην
θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ
πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ,

76
77

καδί κε ηα ππφινηπα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 22 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ.
Με εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet.

ΑΔΑ: ΕΩΟΥ6-ΤΟ3

20PROC006172329 2020-01-17
Α-24

πηζηνπνηεηηθφ/ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα
δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη
απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί
ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ
αλάζεζε ζχκβαζεο.78
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ
Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ
επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο
επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
(ε) Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο
επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2δ(2) νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ, ζην
θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη
φηη ν ειάρηζηνο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απφ εκεξνκελία
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί
ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην 100% ηνπ χςνπο ηεο
εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο
ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν θχθινο
εξγαζηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά
ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην 100% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο
ζχκβαζεο79. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.80
2δ(3)

78

79

80

νη

(ζ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ

Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε
δηαθήξπμε, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο βεβαίσζε
εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε .
πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α. κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο I
ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ( π.ρ. ηξαπεδηθή βεβαίσζε γηα ηελ
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ) ή/ θαη απνζπάζκαηα
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θιπ), ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζηα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε Α.Α. ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2ε(2).
Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εγγξάθνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επάξθεηαο ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Α.Α. (πξβι. άξζξν 80 παξ. 4 εδ. β λ.
4412/2016)
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πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2δ(3).81
(η) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηεο
παξαγξάθνπ 2δ(4) νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ, ζην θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2δ(4).82
(ηα) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο,
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη,
ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηα θαηά πεξίπησζε
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε
ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε
ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα
πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη,
ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία
ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
(ηβ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο
θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή
δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε
ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ, ζην θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη
απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη
ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν
θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο
απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο
απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο
θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
83

81

82

83

πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α. κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο
II ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, ζε θάζε
πεξίπησζε, ζηα θξηηήξηα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε αλαζέηνπζα αξρή ζην
άξζξν 2 παξάγξαθνο 2ε(3).
Δθφζνλ ε Α.Α. έρεη απαηηήζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ή/θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2ε(4), ηφηε κφλν ζπκπιεξψλεηαη
ε παξνχζα παξάγξαθνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82 λ. 4412/2016, άιισο
δηαγξάθεηαη.
Πξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016.
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(ηγ) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή
πξνζθνξά, ππνβάιινπλ, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηα
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19
παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
(ηδ) ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα
ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2δ(5), γηα
ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη,
ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε
ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.84
3.

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

Κξηηήξην αλάζεζεο85 ηεο χκβαζεο86 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο87 γηα ηα είδε ηεο ελόηεηαο ΙΙ ηνπ
Πίλαθα Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6» ηεο παξνχζαο, ελψ γηα ηα είδε
ηεο ελφηεηαο Η (Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6»), φπσο απηή
ζπλάγεηαη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπηψζεσο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο
κέζεο απνθνξνινγεκέλεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ησλ εηδψλ επί ηνπ «Γειηίνπ
Πηζηνπνηήζεσο Σηκψλ» ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πηεξίαο.
4.

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
α.

Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ

(1) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηελ Πξνζζήθε «3», γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο
πξνκήζεηαο.
(2)

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο

(3) Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε
νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε
έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο

84

85

86

87

Πξβι. άξζξν 78 παξ. 1/ 80 παξ. 1 λ. 4412/2016. Ζ σο άλσ δέζκεπζε ζα κπνξνχζε λα πξνθχπηεη απφ
ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ πξνζθέξνληνο θαη ηξίηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ή απφ
νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν κέζν
Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο
ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ
απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο
(παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ ΧΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)
Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο) παξ. II.2.5
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296).
Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, φπσο είρε επηθξαηήζεη ζην
πξντζρχζαλ δίθαην (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, π.δ. 60/2007). Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο
ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν βάζεη απηήο
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ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο88.
β.

κέινπο

ηεο

έλσζεο,

θαζψο

θαη

ν

Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ

(1) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ,
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ
Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ.
56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..)» 89.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί
θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ
ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr)
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.
(2) Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ.
4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο
ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα
ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο90.
(3)

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα

αθφινπζα:
(α) Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα
θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.

88
89

90

Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016
πζρέηηζε κε άξζξν (Γιψζζα) θαη. (Δπηθνηλσλία) ηεο δηαθήξπμεο (ηδίσο εθφζνλ θαη΄επηινγή ηεο Α.Α.
εθαξκφδνληαη νη παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016)
Πξβι άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
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Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ
ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ
ραξαθηήξα91, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. Δθφζνλ
έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ
χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη
ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
(4) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο
πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα
νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά)
πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ
κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf92.
(5) Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ
(ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
(α) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε
κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην,
θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
(β) Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο
πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
(γ) Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ.
4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα
πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε
κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα
ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο
ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. Τπφδεηγκα
εμσηεξηθήο φςεο θαθέισλ φπσο ζηελ Πξνζζήθε «5»

91
92

Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 56902/215/2017
Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2.2.1 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 56902/215/2017
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη
ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο,
λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη
γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο93.
γ.
Πεξηερφκελα
Πξνζθνξά»

Φαθέινπ

«Γηθαηνινγεηηθά

πκκεηνρήο

(1) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ94:

–

Σερληθή

ζπκκεηνρή

ησλ

(α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.),
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/201695, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2ε(1) ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο
ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr
ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Πξνζζήθε «2»).
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ
ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
(β) Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1ε θαη 2β ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
(γ) Σελ ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο
ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο αθνινχζσο:
1/
Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ γηα ην
ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ε ειάρηζηε ηζρχο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 4ε ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
2/

Γήισζε απνδνρήο Όξσλ Γηαθήξπμεο.

3/
Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηα πγηεηλνινγηθά θξηηήξηα
ησλ θνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 178/2002, (ΔΚ) 853/2004, (ΔΚ) 854/2004) θαη
(ΔΚ) 2073/2005, θαζψο επίζεο θαη ηεο Δζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νπνία εηζήιζαλ
ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο.
(2) Ζ παξαπάλσ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο
ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην
93

94
95

ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Α.Α. λα πξνζθνκηζηνχλ
ζηνηρεία πξφζθνξα λα απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηδίσο φηαλ απηή πεξηιακβάλεη αλάιπζε
θφζηνπο, πεξηγξάθεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ππνθαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ν ηξφπνο
ππνβνιήο ηνπο
Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016
Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθά (απφ 7-12-2016) γηα δεκφζηεο
ζπκβάζεηο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ)
www.eaadhsy.gr
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ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθφηππν pdf, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα
ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθφηππν
pdf. Δθφζνλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο
ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
(3) ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
(4) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ
πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ96.
δ.
Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
(1) Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν
ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο (ηηκή) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
Πξνζζήθε «3».
(2) ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο97 γηα ηα είδε ηεο ελόηεηαο ΙΙ ηνπ
Πίλαθα Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6» ηεο παξνχζαο, ελψ γηα ηα είδε
ηεο ελφηεηαο Η (Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «6») ην
πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ηηκή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, επί ηεο
κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ επί ηνπ «Γειηίνπ Πηζηνπνηήζεσο Σηκψλ»
ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πηεξίαο.
(3) Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ηνπ ΔΖΓΖ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί πνζνζηφ έθπησζεο, γηα ιφγνπο
ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή θφξκα, νη
ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή, µε ηξία (3)
δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ σο άλσ ηηκή αλαθνξάο 1,00 € γηα ηα
αληίζηνηρα πξνο πψιεζε πξντφληα. Γειαδή εάλ δνζεί πνζνζηφ έθπησζεο 38%,
σο ηηκή πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δνζεί 0,620 € (δειαδή 1,000€ – 0,380€ =
0,620€).
(4) Καζώο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξόκελν
πνζνζηό έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο
96
97

Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016
Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, φπσο είρε επηθξαηήζεη ζην
πξντζρχζαλ δίθαην (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, π.δ. 60/2007). Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο
ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν βάζεη απηήο
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θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη
ζπκπιεξσκέλν µε ην αλαγξαθόκελν πνζνζηό έθπησζεο, ην ππόδεηγκα ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο Πξνζζήθεο «3» ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο.
(5) ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο98..
(6) Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο
αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
(7) Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
(8)

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:

(α) Γελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ
πξνο μέλν λφκηζκα.
(β) Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016.
(γ) Ζ ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ
θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή99 ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.
(9) ηελ πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηέρεη πξντφληα
ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «5», ζα ιακβάλεηαη
ππφςε ε αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ
παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Παξάγξαθν 4β(4)
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ε.

Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ100

(1) Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 3 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ
πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
(2) Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο,
εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε
αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
98
99
100

Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016
Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016
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(3) Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ
παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο
καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε,
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ,
νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα
επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο,
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο
ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη
κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί
θνξείο.
ζη.

Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ101

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
(1) Ζ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην
πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 4α
(Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 4β (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ), 4γ (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο
πξνζθνξάο), 4δ. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 4ε (Υξφλνο ηζρχνο
πξνζθνξψλ) ηνπ άξζξνπ 2 θαζψο θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 (Απνζθξάγηζε θαη
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ) θαη 2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο,102
(2) Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα,
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη
ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνχζεο δηαθήξπμεο,
(3) Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο
εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη
απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα ηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 3
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
(4)

Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,

(5)

Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε,

(6)

Ζ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,

(7) Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.

101
102

Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16
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Άξζξν 3ν
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1.

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
α.

Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ103

(1) Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ),
πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο
ζηάδηα:
(α) Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ Γεπηέξα 17 Φεβ 20 θαη ώξα 10:00.
(β) Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
(2) Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1β ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, θάζε
πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα
δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο,
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
(3) Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
β.

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

(1) Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ
αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα :
(α) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε
ηνπ νξγάλνπ104.
(β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη
ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ
ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ
103

104

Βι. ηδίσο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 100 θαη ΤΑ 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..)» (άξζξν 16)
Πξβι θαη ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ
θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο”
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ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ
ηα αλσηέξσ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν
θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
(γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή
πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
(δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο
πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν
εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ
πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ
θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή105 πξνο έγθξηζε.
(2) Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο,
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα
άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
(3) ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή
επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ
θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο106.
(4) ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα
απόθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα
όισλ ησλ
107
αλσηέξσ ζηαδίσλ
(«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά»
θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο
ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνύζαο.

105
106
107

κέζσ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην ζχζηεκα ΔΖΓΖ
Βι. άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016
ήηνη γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο άλσ ησλ 60.000, 00 επξψ, ζηηο νπνίεο αθνξά ην παξφλ
ππφδεηγκα. Πξβι. εδάθην γ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 18
ηνπ λ. 4497/2017.
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2.

Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ108 Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

α.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2ε(2)
ηνπ άξζξνπ 2 («Απνδεηθηηθά Μέζα»), ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ
pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
β.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη
επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ
κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
γ.
Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ
δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα
δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
δ.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
ε.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη
ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
(1) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη
ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
(2) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
(3) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2γ (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2δ (θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο) ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο,
ζη. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο
νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ109.
108
109

Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016
Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3
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δ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή
δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2δ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
ε.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη
κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ
θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε
απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε
εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: πνζνζηφ
10% 110 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 20% 111 ζηελ
πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ
ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.
ζ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

α.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν,
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
β.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
γ.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη:
(1) Άπξαθηε
πάξνδνο
ησλ
πξνζεζκηψλ
άζθεζεο
ησλ
πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ βνεζεκάησλ θαη
κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο
απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
(2) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο
παξαγξάθνπ 2ε(2) ηνπ άξζξνπ 2 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ
110

111

Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη
100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ
100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (παξαγξ. 1, άξζξν 105, Ν. 4412/2016)
Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% (παξαγξ. 1, άξζξν 105, Ν. 4412/2016)
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ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε .112
δ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο113 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο
πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο
άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο,
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη
ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
4.

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία

α.
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα
αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο
θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο114 ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(1) Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε
ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(2) Γεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
(3) Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε,
γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο
ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο115.
β.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά116 κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ

112

113

114
115

Πξβι. άξζξν 105 παξ. 3 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 26 ηνπ λ.
4497/2017.
Πξβι. άξζξν 105 παξ. 4 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 27 ηνπ λ.
4497/2017.
Πξβι. άξζξν 360 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016
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δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή
Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.117
γ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά
νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν
7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..
δ.
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο
ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε
ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
ε.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε
άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο,
εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ
λ.4412/2016.
ζη. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
ΔΖΓΖ:
(1) Κνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ
αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
(2) Γηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ
(ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ.
365 ηνπ λ. 4412/2016.
δ.
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ
πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ
ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ
πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο118.
ε.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ119.
116

117

118
119

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 362 λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 19 ηεο ΤΑ αξηζκ. 56902/215
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..)».
χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..)”.
Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο νξίδεηαη ζην άξζξν 367 ηνπ λ. 4412/2016
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 39/4.5.2017 – Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ
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ζ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο
θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
η.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη
παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
ηα. Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο
εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά120.
5.

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
Άξζξν 4ν
ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο

α.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ηεο Πξνζζήθεο «6»
(Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα) πνπ έρνπλ θαηαθπξσζεί ζε θάζε αλάδνρν ηεο
ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
β.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1ε ηνπ άξζξνπ 2
ηεο παξνχζαο ζηνηρεία θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο. Σν
πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε
Πξνζζήθε «4» θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
γ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο
πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 121

120
121

Πξβι άξζξν 372 παξ. 4 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016
Δδάθην πέκπην πεξίπησζεο (β) παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016.
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δ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 4, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην
χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο
ΦΠΑ.
ε.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
ζη. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ
ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ
εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ
εθπξνζέζκνπ.
2.

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.
4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο
Κψδηθαο.
3.

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

α.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ,
πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο
Α΄ ηνπ λ. 4412/16. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη
ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
β.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηα παξαθάησ:

(1) Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε
κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο.
(2) Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο
θαη ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ.
(3)
ππεξεζίαο.

Να

απνδέρεηαη

ην

σξάξην

ιεηηνπξγίαο

ηεο

ζηξαηησηηθήο

(4) Να κεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο θαηάιιεισλ νρεκάησλ, ηα νπνία
ζα δηαζέηνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη ζα έρνπλ δεισζεί ζην ΣΔΤΓ (σο
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ηερληθφο εμνπιηζκφο). Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα κεηαθνξάο πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ ηα πξντφληα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ξππάλζεηο, νη ρψξνη ησλ
νρεκάησλ λα είλαη θαζαξνί θαη λα απνιπκαίλνληαη πεξηνδηθά. Ζ κεηαθνξά –
παξάδνζε ζηα ζηξαηφπεδα ησλ επαιινίσησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη ππφ ςχμε
(ζεξκνθξαζία απφ 0νC έσο 5νC) ησλ δε θαηεςπγκέλσλ ζε θαηάςπμε
(ζεξκνθξαζία -18νC). Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ
θαηάζηαζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν.
(5) Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή
Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν,
παξακνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ζε θάζε ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα
εηζέξρνληαη ζ‟ απηφ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα
απαξαίηεηα δειηία εηζφδνπ, ηα νπνία κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα
επηζηξαθνχλ.
γ.

Σα είδε ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα – ηειάξα θιπ) βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

δ.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά)
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ
είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα
ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ
φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε
ηξαηησηηθή Τπεξεζία.
ε.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε πνπ ζα
πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε.
ζη. Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα θαζψο θαη ησλ πνζνηήησλ,
ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Μνλάδσλ. ε θακία πεξίπησζε ν
πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα ηελ ππνρξεσηηθή δηάζεζε
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ηνπ.
δ.
Κάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα είδε γηα ηα νπνία
αλαδείρηεθε κεηνδφηεο, ζηηο πνζφηεηεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο παξαγγειίεο.
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε εηδψλ πνπ δε ζα πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε
πνπ ζα ζπλάςεη.
ε.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή δηαθνπήο ηεο
ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, κεηά απφ 10ήµεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή,
εθφζνλ απηή θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα (ηηκή - πνηφηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
(1)
πξνκεζεπηή.

Όηαλ

δηαθνπεί

ε

άδεηα

ιεηηνπξγίαο

ηεο

επηρείξεζεο

ηνπ

(2) Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ (ηεο
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην
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Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. Απηφ απνηειεί ιφγν
θαηαγγειίαο θαη αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο.
(3) Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη δηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία
αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα.
(4) Δάλ δηαπηζησζεί ε µε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.
ζ
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα ηζρχνπλ θαη γηα φινπο φζνπο έρνπλ
δηθαίσκα εμππεξέηεζεο απφ ην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην Ληηνρψξνπ.
η.
Ζ Σαμηαξρία έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε
δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα.
ηα. Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηνο, λα πιεξνχλ ηα γεληθά θαη
εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
ηβ. Ζ ππεξεζία κέζα ζην πλεχκα ππνζηήξημεο ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ
δπλακηθνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλεμάξηεηα απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί,
λα απνξξνθήζεη νξηζκέλε πνζφηεηα ληφπησλ επνρηαθψλ πξντφλησλ, µε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε ηηκή ηνπο ζα είλαη ρακειφηεξε ή ίζε απηήο ηνπ ηειεπηαίνπ
κεηνδφηε, ε δε πνηφηεηα άξηζηε.
ηγ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη θαηάιιειεο δπγαξηέο γηα ηνλ
πνζνηηθφ έιεγρν ησλ εηδψλ, πνπ ζα δηελεξγεί ε επηηξνπή παξαιαβήο.
ηδ. Ζ Σαμηαξρία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ, εθφζνλ απηά
ρνξεγεζνχλ κειινληηθά κέζσ ηνπ ξεχκαηνο εθνδηαζκνχ ηεο ηξαηησηηθήο
Τπεξεζίαο.
4.

Τπεξγνιαβία

α.
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο
θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
β.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ
εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαη λα
θνηλνπνηεί ηε ζρεηηθή πγεηνλνκηθή άδεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ
πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
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ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.122. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο
ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη
ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε
λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο
είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
γ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2γ ηνπ
άξζξνπ 2 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2ε(2) ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
παξνχζαο, εθφζνλ ην (α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην (α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ
ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη
γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ
απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
5.

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο
ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/16.123 124
6.

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο125

α.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο,
εθφζνλ:
(1) Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο.
(2) Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε
ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2γ(1) ηνπ άξζξνπ 2

122
123

124

125

Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221, ε
νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017.
Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ πεξίπησζε
απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη
ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ,
θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο (Πξβι.
άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016).
βι. Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
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θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο.
(3) Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία
2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο
ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
β.
Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ
πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο µε
δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ΥΥIV ΣΘΣ θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
αλάδνρνο εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
παχζεο.
Άξζξν 5ν
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.

Σξόπνο πιεξσκήο

α.
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε Δπξψ γηα ηελ
παξάδνζε πξντφλησλ ζχκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ θαηαθπξσηηθή
δηαηαγή ηεο πξνκήζεηαο, απφ ην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην Ληηνρψξνπ θαη κε βάζε ηελ
παξαθάησ δηαδηθαζία:
(1) Ζ Μνλάδα ζα παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα, κε βάζε ηα δειηία
απνζηνιήο πνπ ζα εθδίδεη, αλαιπηηθά θαηά είδνο, ππνρξεσηηθά ν πξνκεζεπηήο.
(1) Κάζε 10ήκεξν ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην φλνκα ηνπ
ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Ληηνρψξνπ, ηζφπνζν ζε πνζφηεηα θαη αμία κε ηηκή
αγνξάο ησλ δειηίσλ απνζηνιήο ηνπ ππφςε 10εκέξνπ. ην ηηκνιφγην ζα γίλεηαη
κλεία ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθδνζέλησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη ηεο νλνκαζίαο ηεο
Μνλάδαο. Μαδί κε ηα ηηκνιφγηα ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα δειηία απνζηνιήο.
(3) Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν
δηαρεηξηζηή ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Ληηνρψξνπ, κέζα ζε ζαξάληα (40)
εκέξεο.
γ.

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ:

(1) Σα κεηαθνξηθά – δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε
ησλ πξντφλησλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ.
(2) Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ
Τπεξεζία, ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ
δεηγκάησλ ζηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα.
(3) Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
(4)

Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% (Ν. 2198/94).
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(5) Λνηπέο θξαηήζεηο θαη έμνδα, φπσο
παξαγξάθνπο 4δ ηνπ άξζξνπ 2 θαη 3γ ηνπ άξζξνπ 4.
δ.

θαζνξίδνληαη

ζηηο

Γηα ηηο πιεξσκέο απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
(1)

Απφδεημε πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο.

(2)

Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο.

(3)

Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο.

(4)

Πνηληθφ κεηξψν.

ε.
Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
ζη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην ΝΓ 721/1970 νη ηξαηησηηθέο
Δθκεηαιιεχζεηο (ηξαηησηηθά Πξαηήξηα) απαιιάζζνληαη γηα ηελ ελ γέλεη
δξαζηεξηφηεηα ηνπο, απφ παληφο θφξνπ, ηέινπο, δηθαηψκαηνο θαη θξαηήζεσλ
ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ.
Οκνίσο επί πξνκεζεηψλ πάζεο θχζεσο θαη εξγαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ
θεθάιαηα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ινγαξηαζκφ ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ
θακία θξάηεζε ελεξγείηαη ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ.
2.

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

α.
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο126 απφ ηε ζχκβαζε
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, εθφζνλ
(1) Γελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε.
(2) Γελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή
δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν
παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.
4412/2016.
β.

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:

(1) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή
παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
(2) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, νη νπνίνη πξέπεη λα αλαθεξζνχλ
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ λ.4412/2016.
126

Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016
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γ.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο,
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
δ.
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε,
επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
ε.
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν127 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Σν παξαπάλσ
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
ζη. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
απνηεινχλ ελδεηθηηθά (κε απνθιεηνκέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη επ‟
αθξηβψο) νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:
(1) Δπαλαιακβαλφκελεο
έιιεηςεο
πξντφλησλ
ή
παξάδνζε
πξντφλησλ, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε
αληηθαηάζηαζε ησλ απνξξηθζεηζψλ πνζνηήησλ έσο ηηο 14:00 ηεο ίδηαο εκέξαο.
(2) Άξλεζεο ή αδπλακία αληηθαηάζηαζεο (έσο ηηο 14:00 ηεο ίδηαο
εκέξαο) ησλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο.
(3) Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα
αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε
ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ.
(4) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο– πγηεηλήο,
ηφζν θαηά ηελ επεμεξγαζία, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ.
(5) Με ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε νπνία
θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο.
(6) Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ
ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα πξντφληα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα
επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
127
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δ.
Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη
επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη
παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4235/14.
ε.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη
επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
ζ.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο,
απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα Αξρή, θαη ε
ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε,
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
η.
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν
αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο
γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.
ηα. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηεηά
ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη πνζφηεηα
πξντφλησλ, ε ΥΥIV ΣΘΣ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί ηα αλαγθαηνχληα είδε
απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ε δε δηαθνξά ηηκήο ζα θαηαινγίδεηαη ζηνλ αλάδνρν. ηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ΥΥIV ΣΘΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη επηπιένλ θαη
ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
3.

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο
ζπκβάζεσλ128

θαηά

ηε

δηαδηθαζία

εθηέιεζεο

ησλ

α.
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο
ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 2 (Κήξπμε
νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο) θαη άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1 (Υξφλνο
παξάδνζεο πιηθψλ), θαη 3 (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα
ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε
γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ
πεξίπησζε β‟ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016129 νξγάλνπ.
β.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε
θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
Άξζξν 6ν
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

128
129

Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι. άξζξν 205 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 37 ηνπ λ. 4497/2017
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1

Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

α.
Οη Μνλάδεο ζα δίλνπλ ηηο παξαγγειίεο κέζσ ηνπ Π ΡΟΓΟΤ ζηνλ
πξνκεζεπηή ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία
παξάδνζεο. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα παξαγγέιινληαη, ζα είλαη αλάινγεο
κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα εθηειέζεη αθξηβψο (πνηφηεηα, θαηεγνξία, πνζφηεηα)
θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ηελ παξαγγειία πνπ ηνπ
δφζεθε, κέρξη ηελ ζπκθσλεζείζα εκέξα θαη ψξα.
β.
Ζ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη κεηαθνξηθά κέζα
ηνπ αλαδφρνπ, ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4, ζην Π Ληηνρψξνπ (ή ζηηο Μνλάδεο ηεο ΥΥΗV), ρσξίο
θακία επηβάξπλζε επί ηεο ηηκήο απηψλ.
γ.
ε θάζε παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο εθδίδεη Γειηίν Απνζηνιήο
ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ηα είδε
πνπ παξέιαβε θάζε Μνλάδα.
δ.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ
ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
ε.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο,
ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
ζη. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ
πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα
ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
δ.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ππνγεγξακκέλν
απφ ηελ εθάζηνηε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία
πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο
νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ

α.
H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη
δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ
221 ηνπ Ν.4412/16130 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ
130

Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα
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θαη ηελ Πξνζζήθε «6» (ρέδην χκβαζεο). Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ
πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί
κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε
έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
β.

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.

γ.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο
ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ – παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε
παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208
ηνπ λ. 4412/16.
δ.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο –
δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
ε.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο
ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα
επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή
απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
ζη. Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή
δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε
θαη΄έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο
εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ
Ν.4412/16.
δ.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη
ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε
εμέηαζεο.
ε.
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ
παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ
πξντφλησλ.
ζ.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ
δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε
ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή
παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο
ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη
απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ
πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο”
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απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν
απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ,
ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο
ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.
η.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε
έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη
ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ
πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο
πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ
παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά
πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ
απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.131
3

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

α.
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο
ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο,
κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
β.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ
1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο
θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ
αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη
ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
γ.
Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
4

Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

α.
Καηάζεζε δείγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1β ηνπ άξζξνπ 214 ηνπ
λ.4412/16 δελ απαηηείηαη.
β.
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί επαθξηβψο ηηο πξνβιεπφκελεο
αγνξαλνκηθέο – πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο
αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, εθφζνλ απαηηείηαη, λα έρεη ζε ηζρχ
επηθαηξνπνηεκέλεο πγεηνλνκηθέο άδεηεο.

131

ην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ΤΑ
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί.
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γ.
Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε
νπνηνδήπνηε ρξφλν. Γηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ αξκφδηα φξγαλα ηεο
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, φπσο ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο, νη ηαηξνί
ησλ Μνλάδσλ, φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη ηξηκειείο επηηξνπέο πνπ
νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ XXIV ΣΘΣ ή ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα
ζπκκεηέρεη ηαηξφο/θηελίαηξνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, κε ηήξεζε ησλ
φξσλ πγηεηλήο ή ηεο πξνβιεπφκελεο πνηφηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε εηδψλ, ε XXIV
ΣΘΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ θαζνξηδφκελσλ ζην άξζξν 5
παξάγξαθνο 2 ηεο παξνχζεο.
δ.
Γεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, γηα καθξνζθνπηθή θαη
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα δηελεξγείηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ
αξκφδηα Δπηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν, ή ηνλ ηαηξφ ηεο εθάζηνηε Μνλάδαο Τπεξεζίαο. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή, ή
αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο θαη ζα αλαγξάθεη νινγξάθσο ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ, θαζψο θαη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν.
ε.
Ζ αμία ησλ ιακβαλνκέλσλ δεηγκάησλ, ην θφζηνο απνζηνιήο απηψλ ζε
ζηξαηησηηθά ή άιια θξαηηθά εξγαζηήξηα θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ δελ
εμνθινχληαη εληφο κελφο απφ εηδνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, δχλαληαη λα
εηζπξαρζνχλ είηε ζπκςεθηζηηθά απφ φηη έρεη λα ιάβεη ν πξνκεζεπηήο, είηε απφ ηελ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε λα εηζπξαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ.
ζη.

Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ:

(1) Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ
πξνκεζεπηνχ, ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Μνλάδεο.
(2) Δθηάθησο, θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα
ηεο Μνλάδαο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή.
δ.

Δίδε ειέγρσλ:

(1) Μαθξνζθνπηθφο - νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο
καθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ζηελ Τπεξεζία ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη
κε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πεξεηαίξσ εξγαζηεξηαθφο
έιεγρνο.
(2) Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξκφδεηαη κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε
ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζε
πξντφληα ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε
απνζηνιή ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. Οη
πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη Μηθξνβηνινγηθέο θαη Υεκηθέο
θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα
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δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο.
(3)

Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο:

(α) Όηαλ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν
δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη εγγξάθσο
αλ επηζπκεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ δείγκαηνο λα γίλεη παξνπζία
λφκηκνπ επηζηεκνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή, νπφηε αλαγξάθεηαη
ζπγρξφλσο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπκεί λα γίλεη ε έθεζε
ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεκηθνχ ή φηη δελ επηζπκεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε
πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο θακία δήισζε, ηφηε ν
θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγκα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο άζθεζεο έθεζεο.
(β) ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ ή
ζνβαξήο πγεηνλνκηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ
θαηαλαισηψλ, χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή απφ δηαπίζησζε ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο, ηφηε εθαξκφδνληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηα πξνβιεπφκελα απφ
ηνπο Γεληθνχο Όξνπο.
ε.
Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ,
ηίζεληαη ππφςε ηεο XXIV ΣΘΣ, γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη επηβνιή ή κε θπξψζεσλ.
Ζ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη νξηζηηθή θαη απαγνξεχεηαη θαηά λφκν λα
αλαθιεζεί.
5.

Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο132

Ζ πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαηάζεσλ).
Αθξηβέο Αληίγξαθν

ρεο (ΣΘ) Παλαγηψηεο Λνγνζέηεο
Τπνδηνηθεηήο

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

ΠΡΟΘΖΚΔ
«1» Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο
«2» Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
«3» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
«4» Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ
«5» Τπφδεηγκα Δμσηεξηθήο Όςεο Φαθέισλ Πξνζθνξάο
132

Άξζξν 53 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016
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«6» Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα
«7» ρέδην χκβαζεο
«8» Πεξηερφκελα
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΧΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
17 Ηαλ 20
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖ Φ.600.163/5/10160/.106
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ
ΤΜΒΑΖ
1.

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
α.

πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ηξαηησηηθή Τπεξεζία

β.

Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Α.Α.
Γηα ιφγνπο εζληθήο αζθαιείαο δε δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο.

γ.

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-ππνδνκέο

Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη ζην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην
Ληηνρψξνπ.
2.

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
α.

Πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο Α.Α.

Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ησλ θιηκάθσλ ηνπ ΓΚΣΔΓ θαη ινηπψλ εηδψλ
ζπζζηηίνπ γηα θάιπςε αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ ηεο.
β.
Πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεχζεηο ηεο αγνξάο-Πξνεγνχκελε εκπινθή
ππνςεθίσλ
Γελ έιαβαλ ρψξα.
γ.

ηνηρεία σξηκφηεηαο ηεο χκβαζεο
Γελ απαηηείηαη.

δ.
ηκήκαηα

Σεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο/ππνδηαίξεζεο ή κε ηεο ζχκβαζεο ζε
Ζ ζχκβαζε δελ δηαηξείηαη ζε ηκήκαηα.

3.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
α.

Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ
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Όπσο αλαγξάθεηαη ζηα άξζξα 4, 5 θαη 6.
β.

Γηάξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξάδνζεο

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο. Οη ρξφλνη παξάδνζεο
φπσο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 6.
γ.

Τπεξγνιαβία
Όπσο αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4.

δ.

Σφπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο
Παξάδνζε ζην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην Ληηνρψξνπ.

ε.

Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο
Όπσο άξζξν 6 παξάγξαθνο 2.

ζη.

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
Γελ απαηηείηαη

δ.

Δγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο φπσο ζην άξζξν 1
παξάγξαθνο 1ε.
ε.

Πξναηξέζεηο
Γελ απαηηείηαη

ζ.

Παξαηάζεηο

Γπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη δχν ηξίκελα
κνλνκεξψο απφ ηελ Τπεξεζία κε ηηο ίδηεο ηηκέο θαη φξνπο.
η.

Σξνπνπνίεζε χκβαζεο
Όπσο ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 5.

4.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
α.

Υξεκαηνδφηεζε

Κεθάιαηα
Ληηνρψξνπ.
β.

ηξαηησηηθήο

Δθκεηάιιεπζεο

ηξαηησηηθνχ

Πξαηεξίνπ

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ : 206.028,00€
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γ.

Φ.Π.Α.-Κξαηήζεηο-δηθαηψκαηα ηξίησλ-επηβαξχλζεηο:
Όπσο παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 5.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο
Δπηηειάξρεο
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΧΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
17 Ηαλ 20
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖ Φ.600.163/5/10160/.106
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ)
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα133 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: *XXIV ΣΕΘΩΡΑΚΙΜΕΝΗ ΣΑΞΙΑΡΧΙΑ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : * ]
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *τρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο, ΣΚ
60200]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Επχοσ Νικόλαοσ Βακαλάσ]
- Σθλζφωνο: *2352094047]
- Ηλ. ταχυδρομείο: *n.s.vakalas@army.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 τροφίμων των κλιμάκων του ΓΚΣΕΔ και λοιπϊν ειδϊν ςυςςιτίου για κάλυψθ
αναγκϊν των Μονάδων τθσ]
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Προμικειεσ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *-]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[Διακιρυξθ 01/2020]

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι134 :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ135;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε
και υπογράψτε το μζροσ V.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

134

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

135

Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ
κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο
απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο
ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10
εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα
43 εθαηνκκύξηα επξώ.
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εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο136:
δ) Η 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

Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) *+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει 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 (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ137;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
136

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

137

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
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φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά είδουσ ι των
ειδϊν για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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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:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ138
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

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

138

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄
ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη
ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
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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)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
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 καταδίκεσ139
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ140·
2. δωροδοκία141,142·
3. απάτθ143·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ144·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ145·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων146.

139

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.

140

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).

141

χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.

142

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ
103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄
απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε
λνκνζεζία).

143

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ
48/Α) "Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ
Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.

144

Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4
ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.

145

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)
“Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.

146

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία
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Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου147 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 ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+148
Εάν ναι, αναφζρετε149:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Ημερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * ]
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+150
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
147

Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ),
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )

148

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

149

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

150

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
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αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
151
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκαν152:

151

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά
ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)

152

Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ153, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- 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; Διευκρινιςτε:
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
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;154

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

153

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο 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 δεχηεξν εδάθην).

154

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα
ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 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 κέηξα,
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

155

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): 155
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου156;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
157
καταςτάςεισ :
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)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
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
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ

156

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .

157

. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
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επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ158
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα159;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην *+ Ναι *+ Όχι

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων160,
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν

158

Άξζξν 73 παξ. 5.

159

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα
ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .

160

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
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προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ161;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια162 κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*...................…+
*+ Ναι *+ Όχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
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) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
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

161
162

Πξβι άξζξν 48.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξίπησζε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)

ΑΔΑ: ΕΩΟΥ6-ΤΟ3

20PROC006172329 2020-01-17
Α-2-16

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
ε) Εάν χρθςιμοποίθςε ςαν άμεςο ι ζμμεςο
αντιπρόςωπο, μόνιμο ι ςε εφεδρεία
Αξιωματικό των τριϊν κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, εφόςον δεν ζχει παρζλκει
πενταετία από τον χρόνο αποςτρατείασ τουσ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 12 του άρκρου
66 του ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α’ 114), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ163; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

163

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα
θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα απηό.
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ 164:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με *…................................…+
τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που
ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο
οικονομικόσ φορζασ:

164

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ165, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ166:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ167, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Περιγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

*……..........................]

*……+

*……+

165

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο
πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.

166

Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο
φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.

167

Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.

ΑΔΑ: ΕΩΟΥ6-ΤΟ3

20PROC006172329 2020-01-17
Α-2-20

4) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
5) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
6) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
168
υπεργολαβίασ
το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
7) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
8) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Όχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν

168

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ
ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε
κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
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πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: 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 αναφζρονται169, 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 δωρεάν170.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν XXIV ΤΘΤ, προκειμζνου να
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτα μζρθ ΙIV του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ του
διαγωνιςμοφ προμικειασ τροφίμων των Κλιμάκων του ΓΚΤΕΔ και λοιπϊν ειδϊν ςυςςιτίου για τισ
ανάγκεσ των Μονάδων τθσ XXIV ΤΘΤ.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

Αθξηβέο Αληίγξαθν

ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο
Δπηηειάξρεο

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

169

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

170

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία
απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΧΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
17 Ηαλ 20
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖ Φ.600.163/5/10160/.106
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ππνγεγξακκέλνο ............................ (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ ......................
(Όλνκα Παηξφο) θάηνηθνο .................. (Πφιε, Υσξηφ) ................................... (Οδφο
θαη αξηζκφο) ηει. ............... πνπ εθπξνζσπψ ηελ ....................................... (Όλνκα
Δηαηξείαο) ζαο γλσξίδσ ηα παξαθάησ:
α.
Λάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ησλ ζπκθσληψλ θαη ηεο
δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο ηνπο απνδερφκαζηε πιήξσο, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ
πνπ δηέπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο.
β.

Πξνζθέξσ θαηά είδνο ηηο ηηκέο, φπσο παξαθάησ:

ΔΝΟΣΖΣΑ Η
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΜΔΖ
ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΖΜΔ
ΝΖ ΣΗΜΖ Δ ΔΤΡΧ
ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΗΜΧΝ ΠΔ
ΠΗΔΡΗΑ
ηηκή
ιίηξνπ

ηηκή
θηινχ

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ

Έθπησζε
(%)

Σειηθή
ηηκή ζε
€

1

Δμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν
(πζθεπαζία 5 ιίηξσλ απφ
ιεπθνζίδεξν)

7

20%

5,6

2

Ζιηέιαην
(πζθεπαζία 5 ιίηξσλ)

6

20%

4,8

6

15%

5,1

6

15%

5,1

5

15%

4,25

5

15%

4,25

6

15%

5,1

3
4
5
6
7

Βαθαιάνο θηιέην Κ/Φ
Θξάςαιν ξνδέια Κ/Φ
Γαιένο θέηα Κ/Φ
Παγθάζηνπο Κ/Φ
Σζηπνχξα λσπή ηρζπνηξνθείνπ

ΠΑΡ/
ΔΗ

αλαγξάθε
ηαη
ζπζθεπα
ζία
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΣΗΜΖ Δ € (ΑΝΔΤ
ΦΠΑ)
αλά θηιφ

1
2
3
4
5
6

Όζπξηα
(ζπζθεπα
ζίεο 5-10
θηιψλ)
Ρχδη
(ζπζθεπα
ζίεο 5-10
θηιψλ)

7
8
9
10

Επκαξηθά
(ζπζθεπα
ζίεο 5-10
θηιψλ)

θαζφιηα κέηξηα

1,5

θαζφιηα γίγαληεο
θαθέο
ξεβχζηα

1,6
2,1
3

κπφλεη

ρ

θαξνιίλα

ρ

Νν2

ρ

Νν6
πέλεο
καθαξνλάθη θνθηφ

ρ
ρ
ρ
ρ

θξηζαξάθη

11
12

Απγά 53-63 γξ Α΄ θαηεγνξίαο
(ηεκάρην)

13

Μέιη (ζπζθεπαζία 20γξ)

14

15

Σνκαηνπνιηφο (Γηπιήο-ηξηπιήο
ζπκπχθλσζεο κε πνζνζηφ 28 ή
36% ζχκθσλα κε ην άξζξν 124
ΚΣΠ, ζπζθεπαζία 1-5 θηιψλ)
ηαθίδα μαλζή (ζπζθεπαζίεο 150220 γξ)

αλά
ηεκάρην

ρ

ρ
ρ

16

Σπξί θέηα

17

Σπξί γξαβηέξα

ρ

18
19
20
21
22

Σπξί εκίζθιεξν θαζέξη
Σπξί εκίζθιεξν (ηχπνπ γθνχληα)
Αξαθάο Κ/Φ
Φαζνιάθηα Κ/Φ
παλάθη Κ/Φ

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

(αλαγξάθεηαη
ζπζθεπαζία)
πζθεπαζίεο 10
θηιψλ

0,15
ρ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
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Α/Α

ΔΗΓΟ

23

Μαξκειάδα (ζπζθεπαζία 20γξ)

24
25
26
27

Αιάηη
Εάραξε
Αιεχξη ηχπνπ 70%
Καιακπνθάιεπξν (θνξλ θιανπξ)

28

29

30
31
32
33
34
35
36
37

Δγθπηησκέλα Κξέαο Κνλζέξβα
(Βνδηλφ) κε θπηηθά ηξφθηκα
(ζπζθεπαζία 280-300 γξ)
Δγθπηησκέλν Κξέαο Κνλζέξβα
(Υνηξηλφ) (ζπζθεπαζία 185-220
γξ)
Δγθπηησκέλν Φάξη Κνλζέξβα
(Σφλνο) (ζπζθεπαζία 1-5 θηιά)

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΣΗΜΖ Δ € (ΑΝΔΤ
ΦΠΑ)
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ

Λνπθάληθν ηχπνπ θξαλθθνχξηεο
Αιιαληηθφ Πάξηδα
Σζάη Δπξσπατθφ
Παηάηα λσπή απνθινησκέλε
(ζπζθεπαζία 5-10 θηιά)

ρ
ρ
ρ
ρ

Γάια θξέζθν παζηεξησκέλν
πιήξεο (3,5% ειάρηζην ιίπνο) ζε
ιίηξα (ζπζθεπαζία 2 ιίηξσλ)

ρ

Γηανχξηη πιήξεο (10% ιηπαξά)
ζηξαγγηζηφ (ζπζθεπαζία 1-3 θηιά)
Μαγηά Νσπή (ζπζθεπαζία 0,5
θηιψλ)

ρ
ρ

38

Μαξγαξίλε (ζπζθεπαζία 10γξ)

ρ

Πξαιίλα θνπληνπθηνχ
(ζπζθεπαζία 20γξ)

ρ

39
40

ηηγκηαίνο Καθέο (ζπζθεπαζία ζε
αηνκηθά θαθειάθηα ησλ 2 γξ)

ρ

41

Υαιβάο βαλίιηα-θαθάν

42

Γεκεηξηαθά (θνξλ θιέηθο)

43

αιάηα ηπξνθαπηεξή

ρ
ρ
ρ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
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Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΣΗΜΖ Δ € (ΑΝΔΤ
ΦΠΑ)
ρ

44

αιάηα ηδαηδίθη

45

αιάηα ξψζηθε

46

Μειηηδαλνζαιάηα

47

Διηέο καχξεο

48

Σνπξζί πίθιεο

49

Κέηζαπ

50

Μνπζηάξδα

51

Μαγηνλέδα

ρ

52

Πίηζα νηθνγελεηαθή ζπέζηαι (ηπξίληνκάηα-δακπφλ-ινπθάληθν) (8001000 γξ)

53

Γιπθφ Πξνθηηεξφι (θαη‟ ειάρηζην
90γξ)

ρ

54

Γιπθφ Ραβαλί (ηνπιάρηζηνλ 90γξ)

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Γιπθφ Γηαλληψηηθν (ηνπιάρηζηνλ
90γξ)
Γιπθφ Πάζηα θξέκαο ή
ζνθνιάηαο (ηνπιάρηζηνλ 90γξ)
Γιπθφ Σνπινχκπα (ηνπιάρηζηνλ
90γξ)
Γιπθφ Δθιαίξ (ηνπιάρηζηνλ 90γξ)
Σπξφπηηα Κ/Φ (θαη‟ε ιάρηζην 130
γξ)
παλαθφπηηα Κ/Φ(θαη‟ ειάρηζην
130 γξ)
Λνπθαληθφπηηα Κ/Φ(θαη‟ ειάρηζην
120γξ)
Κνπινχξη ίζην (θαη‟ ειάρηζην 80
γξ)
Σνζη ηπξί-πάξηδα (θαη‟ ειάρηζην
90γξ)
Κξνπαζάλ πξαιίλα( 90-110γξ)

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
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Α/Α

ΔΗΓΟ

65

Κξνπαζάλ καξκειάδα (90-110γξ)

66
67
68

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΣΗΜΖ Δ € (ΑΝΔΤ
ΦΠΑ)
ρ
ρ

Σζνπξέθη ρσξίο γέκηζε (θαη‟
ειάρηζην 90γξ)
Κέηθ θξνχηνπ ή ζνθνιάηαο θαη‟
ειάρηζην 400-500γξ)
Αλαςπθηηθφ θφια (ζπζθεπαζία
1,5 ιίηξν)

ρ
ρ
ρ

69

Αλαςπθηηθφ πνξηνθαιάδα
(ζπζθεπαζία 1,5 ιίηξν)

70

Αλαςπθηηθφ Λεκνλάδα
(ζπζθεπαζία 1,5 ιίηξν)

ρ

Υπκφο Πνξηνθάιη 100%
(ζπζθεπαζία 1 ιίηξν)
Υπκφο Πνξηνθάιη 100%
(ζπζθεπαζία 0,25 ιίηξα)
Υπκφο Αλάκηθηνο (3 θξνχηα)
(ζπζθεπαζία 1 ιίηξν)
Υπκφο Αλάκηθηνο (3 θξνχηα)
(ζπζθεπαζία 0,25 ιίηξα)
Μπχξα (ζπζθεπαζία 0,33 ιίηξα)

ρ

71
72
73
74
75
76

Ξχδη

77

Άξηπκα Λεκνληνχ

78

θξέκα γάιαθηνο

79

Μπέηθνλ ζε θέηεο

80

Πνπξέο

81

Μαληηάξηα θνκκέλα

82

Πηπεξηά θισξίλεο

83

Παληδάξηα

84

Πηπέξη καχξν

85

Πηπέξη θφθθηλν

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ζπζθεπαζία
….ιίηξσλ
ζπζθεπαζία
….ιίηξσλ
ζπζθεπαζία
….θηιψλ
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Α/Α

ΔΗΓΟ

86

θφξδν ζε ζθφλε

87

Κάξπ

88

Ρίγαλε

89

Αλάκηθηα ιαραληθά

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΣΗΜΖ Δ € (ΑΝΔΤ
ΦΠΑ)
ρ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ρ
ρ
ρ

Ληηφρσξν ............................
-ΟΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Τπνγξαθή θαη
ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο
Δπηηειάξρεο

ΑΔΑ: ΕΩΟΥ6-ΤΟ3

20PROC006172329 2020-01-17

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΧΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
17 Ηαλ 20
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖ Φ.600.163//5/10160/.106
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ
1.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

Ολνκαζία Σξάπεδαο .................
Καηάζηεκα ..............................
(Γλζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ fax)
(νδφο-αξηζκφο-ηει.): ..............

Ζκεξνκελία έθδνζεο: ...........
ΔΤΡΩ # ρρρρρ €# ..

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘΜ ............. ΔΤΡΩ # ρρρρρρρ € #
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ #ρρρρρρρρ#
(θαη νινγξάθσο) ........ ρηιηάδσλ επξψ ππέξ ηεο εηαηξείαο ................... …….
δηεύζπλζε .................. ΑΦΜ:…………….δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν
δηαγσληζκφ ηεο XXIV ΣΘΣ γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ησλ θιηκάθσλ ηνπ ΓΚΣΔΓ
θαη ινηπψλ εηδψλ ζπζζηηίνπ γηα θάιπςε αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ ζαο, ζχκθσλα κε
ηελ ππ' αξηζκ. 01/2020 δηαθήξπμή ζαο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ ηελ 10 Φεβξνπαξίνπ 2020.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ
δηαγσληζκφ, απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν
ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε
δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ .................
(ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ)
(Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε, δειαδή ζα
πξέπεη λα ηζρχεη κέρξη 20 Ηνπιίνπ 2020.)
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ
δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
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2.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Ολνκαζία Σξάπεδαο.................
Καηάζηεκα ...............................
(Γλζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ fax)
(νδφο-αξηζκφο-ηει.): ..............

Ζκεξνκελία έθδνζεο.................
ΔΤΡΩ # ρρρρρ €#

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΔΩ ΑΡΗΘΜ .............. ΔΤΡΩ# ρρρρρ € #
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ ...................
(θαη νινγξάθσο) ππέξ ηεο εηαηξείαο ……. δηεύζπλζε ………………...…………
ΑΦΜ:…………….δηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ
01/2020 ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ησλ
θιηκάθσλ ηνπ ΓΚΣΔΓ θαη ινηπψλ εηδψλ ζπζζηηίνπ γηα θάιπςε αλαγθψλ ησλ
Μνλάδσλ ζαο (αξηζκ. Γηαθήξπμεο 01/2020, αξηζκ/ χκβαζεο --/2020).
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε
δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία, είλαη ανξίζηνπ
ρξόλνπ θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ζ΄ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε
θαη δελ έρεη απέλαληη καο θακία ηζρχ.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ
δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο
Δπηηειάξρεο
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΧΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
17 Ηαλ 20
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖ Φ.600.163/5/10160/.106
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΟΦΖ ΦΑΚΔΛΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ / ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Νν: 01/2020
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ ΣΟΤ
ΓΚΣΔΓ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΗΓΧΝ ΤΗΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΖ XXIV ΣΘΣ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ:……………..
ΑΦΟΡΑ Δ …………………….. (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν αλάινγα
µε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή, δειαδή
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»,
«Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ»)

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: XXIV ΣΘΣ.
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:…./…../2020
ΑΡΗΘΜΟ ΤΣΖΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΖΓΖ:
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:…./…../……
Να µελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηελ γξακκαηεία»

83937

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα
απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο
Δπηηειάξρεο
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΧΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
17 Ηαλ 20
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖ Φ.600.163/5/10160/.106
ΠΗΝΑΚΑ
ΔΗΓΧΝ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
A. ΔΝΟΣΖΣΑ: Η (β)

ΠΟΟΣΖΣΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ηηκή
ιίηξνπ/θηινχ

ζπλνιηθή
ηηκή

5000

3,60

18.000,00

700

1,50
4,00
4,50
4,00
4,00
6,50

1.050,00
1.600,00
3.150,00
1.200,00
1.200,00
2.925,00
29.125,00

ιίηξα
1
2
3
4
5
6
7

Δμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν
(πζθεπαζία 5 ιίηξσλ απφ ιεπθνζίδεξν)
Ζιηέιαην (πζθεπαζία 5 ιίηξσλ)
Βαθαιάνο θηιέην Κ/Φ
Θξάςαιν ξνδέια Κ/Φ
Γαιένο θέηα Κ/Φ
Παγθάζηνπο Κ/Φ
Σζηπνχξα λσπή ηρζπνηξνθείνπ
ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Δ €
(ΑΝΔΤ ΦΠΑ)

θηιά

400
700
300
300
450

B. ΔΝΟΣΖΣΑ: ΗΗ (Με απφιπηε ηηκή, άλεπ ΦΠΑ)

ΠΟΟΣΖΣΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ηηκή
θηινχιίηξνπ ή
ηεκ

ζπλνιηθή
ηηκή

1250

1,50

1.875,00

200

3,00

600,00

θηιά/ιίηξα

1
2

Όζπξηα
(ζπζθεπαζίεο
θαζφιηα κέηξηα
Όζπξηα
(ζπζθεπαζίεο
θαζφιηα γίγαληεο

5-10

θηιψλ)

5-10

θηιψλ)

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
Δ € (ΑΝΔΤ ΦΠΑ)

ηεκάρην

3

Όζπξηα (ζπζθεπαζίεο 5-10 θηιψλ) θαθέο

1250

1,50

1.875,00

4

Όζπξηα
ξεβχζηα

100

3,00

300,00

5

Ρχδη κπνλέη (ζπζθεπαζίεο 5-10 θηιψλ)

3100

0,80

2.480,00

6

Ρχδη θαξνιίλα (ζπζθεπαζίεο 5-10 θηιψλ)

500

0,90

450,00

(ζπζθεπαζίεο

5-10

θηιψλ)
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ΠΟΟΣΖΣΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ
θηιά/ιίηξα

ηεκάρην

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
Δ € (ΑΝΔΤ ΦΠΑ)
ηηκή
θηινχιίηξνπ ή
ηεκ

ζπλνιηθή
ηηκή

7

Επκαξηθά (ζπζθεπαζίεο 5-10 θηιψλ) Νν2

1250

0,80

1.000,00

8

Επκαξηθά (ζπζθεπαζίεο 5-10 θηιψλ) Νν6

1250

0,80

1.000,00

9

Επκαξηθά (ζπζθεπαζίεο 5-10 θηιψλ) πέλεο

1000

0,80

800,00

400

0,80

320,00

400

0,80

320,00

10
11

Επκαξηθά (ζπζθεπαζίεο
καθαξνλάθη θνθηφ
Επκαξηθά (ζπζθεπαζίεο
θξηζαξάθη

5-10

θηιψλ)

5-10

θηιψλ)

12

Απγά 53-63 γξ Α΄θαηεγνξίαο (ηεκάρην)

38.000

0,15

5.700,00

13

Μέιη (ζπζθεπαζία 20γξ)

40.000

0,10

4.000,00

14

Σνκαηνπνιηφο
(Γηπιήο
ηξηπιήο
ζπκπχθλσζεο κε πνζνζηφ 28 ή 36%
ζχκθσλα κε ην άξζξν 124 ΚΣΠ,
ζπζθεπαζία 1-5 θηιψλ)

850

1,20

1.020,00

15

ηαθίδα μαλζή (ζπζθεπαζίεο 150-220 γξ)

200

3,50

700,00

16

Σπξί θέηα

8000

4,50

36.000,00

17

Σπξί γξαβηέξα

200

7,50

1.500,00

18

Σπξί εκίζθιεξν θαζέξη

150

4,00

600,00

19

Σπξί εκίζθιεξν (ηχπνπ γθνχληα)

900

4,00

3.600,00

20

Αξαθάο Κ/Φ

3500

1,00

3.500,00

21

Φαζνιάθηα Κ/Φ

3500

1,00

3.500,00

22

παλάθη Κ/Φ

500

1,00

500,00

23

Μαξκειάδα (ζπζθεπαζία 20γξ)

0,04

800,00

24

Αιάηη

1300

0,40

520,00

25

Εάραξε

1000

0,60

600,00

26

Αιεχξη ηχπνπ 70%

199

0,50

99,50

27

Καιακπνθάιεπξν (θνξλ θιανπξ)

200

1,50

300,00

28

Δγθπηησκέλα Κξέαο Κνλζέξβα (Βνδηλφ)
κε θπηηθά ηξφθηκα

150

5,00

750,00

29

Δγθπηησκέλν Κξέαο Κνλζέξβα (Υνηξηλφ)
(ζπζθεπαζία 185-220 γξ)

150

5,00

750,00

30

Δγθπηησκέλν Φάξη Κνλζέξβα
(ζπζθεπαζία 1-5 θηιά)

150

5,00

750,00

31

Λνπθάληθν ηχπνπ θξαλθθνχξηεο

3000

2,50

7.500,00

32

Αιιαληηθφ Πάξηδα

200

1,80

360,00

20.000

(Σφλνο)

ΑΔΑ: ΕΩΟΥ6-ΤΟ3

20PROC006172329 2020-01-17
Α-3-6

ΠΟΟΣΖΣΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ηηκή
θηινχιίηξνπ ή
ηεκ

ζπλνιηθή
ηηκή

50

5,50

275,00

9000

0,60

5.400,00

9000

0,70

6.300,00

θηιά/ιίηξα
33
34
35

Σζάη Δπξσπατθφ
Παηάηα
λσπή
απνθινησκέλε
(ζπζθεπαζία 5-10 θηιά)
Γαια θξέζθν παζηεξησκέλν πιήξεο
(3,5%
ειάρηζην
ιίπνο)
ζε
ιίηξα
(ζπζθεπαζία 2 ιίηξσλ)

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
Δ € (ΑΝΔΤ ΦΠΑ)

ηεκάρην

36

Γηανχξηη
πιήξεο
(10%
ιηπαξά)
ζηξαγγηζηφ(ζπζθεπαζία 2-3 θηιά)

800

1,70

1.360,00

37

Μαγηά Νσπή (ζπζθεπαζία 0,5 θηιψλ)

700

1,80

1.260,00

38

Μαξγαξίλε (ζπζθεπαζία 10γξ)

40.000

0,04

1.600,00

39

Πξαιίλα θνπληνπθηνχ (ζπζθεπαζία 20γξ)

15.000

0,09

1.350,00

40

ηηγκηαίνο Καθέο (ζπζθεπαζία ζε αηνκηθά
θαθειάθηα ησλ 2 γξ)

15.000

0,10

1.500,00

41

Υαιβάο βαλίιηα-θαθάν

170

3,50

595,00

42

Γεκεηξηαθά (θνξλ θιέηθο)

1300

1,50

1.950,00

43

αιάηα ηπξνθαπηεξή

600

2,00

1.200,00

44

αιάηα ηδαηδίθη

800

1,80

1.440,00

45

αιάηα ξψζηθε

600

1,50

900,00

46

Μειηηδαλνζαιάηα

300

1,50

450,00

47

Διηέο καχξεο

500

3,00

1.500,00

48

Σνπξζί πίθιεο

100

1,50

150,00

49

Κέηζαπ

200

3,80

760,00

50

Μνπζηάξδα

200

4,05

810,00

51

Μαγηνλέδα

800

1,80

1.440,00

52

Πίηζα
νηθνγελεηαθή
ζπέζηαι
(ηπξίληνκάηα-δακπφλ-ινπθάληθν)
(800-1000
γξ)

2.500

3,20

8.000,00

53

Γιπθφ Πξνθηηεξφι (θαη‟ειάρηζην 90γξ)

2.500

0,80

2.000,00

54

Γιπθφ Ραβαλί (ηνπιάρηζηνλ 90γξ)

800

0,80

640,00

55

Γιπθφ Γηαλληψηηθν (ηνπιάρηζηνλ 90γξ)

800

0,80

640,00

56

Γιπθφ Πάζηα θξέκαο
(ηνπιάρηζηνλ 90γξ)

400

0,80

320,00

57

Γιπθφ Σνπινχκπα (ηνπιάρηζηνλ 90γξ)

400

0,80

320,00

58

Γιπθφ Δθιαίξ (ηνπιάρηζηνλ 90γξ)

2.500

0,80

2.000,00

ή

ζνθνιάηαο
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ΠΟΟΣΖΣΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ
θηιά/ιίηξα

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
Δ € (ΑΝΔΤ ΦΠΑ)

ηεκάρην

ηηκή
θηινχιίηξνπ ή
ηεκ

ζπλνιηθή
ηηκή

59

Σπξφπηηα Κ/Φ (θαη‟ειάρηζην 130 γξ)

1.700

0,30

510,00

60

παλαθφπηηα Κ/Φ(θαη‟ειάρηζην 130 γξ)

4.000

0,30

1.200,00

61

Λνπθαληθφπηηα Κ/Φ(θαη‟ειάρηζην 120γξ)

1.100

0,45

495,00

62

Κνπινχξη ίζην (θαη‟ειάρηζην 80 γξ)

7.000

0,30

2.100,00

63

Σνζη ηπξί-πάξηδα (θαη‟ειάρηζην 90γξ)

10.000

1,04

10.400,00

64

Κξνπαζάλ πξαιίλα(90-110γξ)

8.000

0,30

2.400,00

65

Κξνπαζάλ καξκειάδα (90-110 γξ)

8.000

0,30

2.400,00

10.000

0,50

5.000,00

3.000

2,00

6.000,00

1.800

0,90

1.620,00

1.800

0,90

1.620,00

1.800

0,90

1.620,00

1.800

0,50

900,00

4.000

0,20

800,00

900

0,50

450,00

1.300

0,20

260,00

900

0,50

450,00

66
67
68
69
70
71
72
73
74

Σζνπξέθη ρσξίο γέκηζε (θαη‟ειάρηζην
90γξ)
Κέηθ θξνχηνπ ή ζνθνιάηαο θαη‟ειάρηζην
400-500γξ)
Αλαςπθηηθφ θφια (ζπζθεπαζία 1,5 ιίηξν)
Αλαςπθηηθφ πνξηνθαιάδα (ζπζθεπαζία
1,5 ιίηξν)
Αλαςπθηηθφ Λεκνλάδα (ζπζθεπαζία 1,5
ιίηξν)
Υπκφο Πνξηνθάιη 100% (ζπζθεπαζία 1
ιίηξν)
Υπκφο Πνξηνθάιη 100% (ζπζθεπαζία 0,25
ιίηξα)
Υπκφο Αλάκηθηνο (3 θξνχηα) (ζπζθεπαζία
1 ιίηξν)
Υπκφο Αλάκηθηνο (3 θξνχηα) (ζπζθεπαζία
0,25 ιίηξα)

75

Μπχξα (ζπζθεπαζία 0,33 ιίηξα)

76

Ξχδη

900

0,80

720,00

77

Άξηπκα Λεκνληνχ

300

1,50

450,00

78

θξέκα γάιαθηνο

500

3,50

1.750,00

79

Μπεηθνλ ζε θέηεο

200

4,08

816,00

80

Πνπξέο

500

2,24

1.120,00

81

Μαληηάξηα θνκκέλα

700

3,20

2.240,00

82

Πηπεξηά Φισξίλεο

200

1,15

230,00

83

Παληδάξηα

300

3,30

990,00

84

Πηπέξη καχξν

60

5,60

336,00

85

Πηπέξη θφθθηλν

100

4,40

440,00

86

θφξδν ζε ζθφλε

150

3,60

540,00
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ΠΟΟΣΖΣΑ
Α/Α

ΔΗΓΟ
θηιά/ιίηξα

ηεκάρην

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
Δ € (ΑΝΔΤ ΦΠΑ)
ηηκή
θηινχιίηξνπ ή
ηεκ

ζπλνιηθή
ηηκή

87

Κάξπ

50

4,39

219,50

88

Ρίγαλε

50

5,50

275,00

89

Αλάκεηθηα ιαραληθά

700

0,46

322,00

ΤΝΟΛΟ

176.903,00

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
α. Όζνλ αθνξά φζπξηα, δπκαξηθά θαη ξχδη νη ρακειφηεξεο ηηκέο ζα πξνθχςνπλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ησλ Γεληθψλ Όξσλ.
β. Γηα ηα είδε ηεο ελφηεηαο Η, νη ρακειφηεξεο ηηκέο ζα πξνθχςνπλ κε βάζε ηε
κεγαιχηεξε έθπησζε κε βάζε ηε κέζε απνθνξνινγεκέλε ηηκή ηνπ δειηίνπ ηηκψλ
Γλζεο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πηεξίαο.
γ. Γηα ηα πξνηφληα πνπ δελ θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία, απηή λα είλαη
θαηά πξνηίκεζε ρνλδξηθήο, φπσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάια κάξθεη θαη
επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο. Γηα ηα είδε πνπ θαζνξίδεηαη είδνο θαη πνζφηεηα
ζπζθεπαζίαο, ηζρχνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο.
δ. Ζ Σαμηαξρία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ, εθφζνλ
απηά ρνξεγεζνχλ κειινληηθά κέζσ ηνπ ξεχκαηνο εθνδηαζκνχ ηεο ηξαηησηηθήο
Τπεξεζίαο.
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο
Δπηηειάξρεο
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΧΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
17 Ηαλ 20
ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖ Φ.600.163/5/10160/.106
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ)
XXIV ΣΘΣ
(ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ)
ΔΞΩΦΤΛΛΟ

ΤΜΒΑΗ
ΤΠ. ΑΡΙΘ. …./……..(έηνο)
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 1 ΓΚΣΔΓ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΓΩΝ ΤΙΣΙΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
ΣΗ XXIV ΣΘΣ

……… (κήλαο) 2020
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ
ΜΔΡΟ Α
Δηζαγσγή
ΑΡΘΡΟ 1: Οξηζκνί
ΑΡΘΡΟ 2: Σφπνο θαη Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο-πκβαιιφκελα Μέξε
ΑΡΘΡΟ 3: ηνηρεία Καηαθπξσηηθήο Απφθαζεο, Πεξηερφκελν χκβαζε θαη ηηκή
ΑΡΘΡΟ 4: θνπφο θαη Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο
ΑΡΘΡΟ 5: Αγνξαζηήο
ΑΡΘΡΟ 6: Τπνρξεψζεηο
ΑΡΘΡΟ 7: Καηεγνξία χκβαζεο
ΑΡΘΡΟ 8: Έλαξμε θαη Γηάξθεηα
ΑΡΘΡΟ 9: Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ
ΑΡΘΡΟ 10: Γιψζζα
ΑΡΘΡΟ 11: Απνδεηθηηθά Ννκηκφηεηαο θαη Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο
ΑΡΘΡΟ 12: Παξαγγειίεο γηα Πξνκήζεηα
ΑΡΘΡΟ 13: Απνδνρή/Απφξξηςε Παξαγγειίαο
ΑΡΘΡΟ 14: Παξάδνζε
ΑΡΘΡΟ 15: Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή – Πνηληθέο Ρήηξεο
ΑΡΘΡΟ 16: Σξφπνο Πιεξσκήο – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο
ΑΡΘΡΟ 17: Πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηηο Παξερφκελεο Τπεξεζίεο
ΑΡΘΡΟ 18: Απνπνίεζε - Δθρψξεζε Γηθαησκάησλ
ΑΡΘΡΟ 19: Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο χκβαζεο
ΑΡΘΡΟ 20: Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
ΑΡΘΡΟ 21: Δγγπήζεηο
ΑΡΘΡΟ 22: Σξνπνπνηήζεηο
ΑΡΘΡΟ 23: πκβαηηθφ πιαίζην - Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
ΑΡΘΡΟ 24: Σειηθέο Γηαηάμεηο
..
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Δηζαγσγή

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ.
Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο ησλ
εηδψλ πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ηε ΥΥΗV ΣΘΣ.
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ ιείπνπλ απφ ην παξφλ
πξνζρέδην, ζα νινθιεξσζεί κεηά ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κε βάζε ηελ
ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο
θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο.

./.
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ΑΡΘΡΟ 1ν
Οξηζκνί
ηε χκβαζε, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη
αληίζηνηρα ζην παξφλ άξζξν:
1.1 Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε,
εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ηειεγξαθεκάησλ θαη ηειενκνηνηππηψλ
(fax). Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
(ΣΑΞΗΑΡΥΊΑ - Αλαδφρνπ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηε ρξήζε
κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ (e-mail) ζε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη
ζηε ζχκβαζε. Χο ρξφλνο θνηλνπνίεζεο ζεσξείηαη απηφο ηεο απνζηνιήο ηνπ email.
1.2 Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα.
1.3 Παξαδνηέα: Σα πξντφληα πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα
παξαδψζεη ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.
1.4 Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε
Ζκέξεο.
1.5 χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία, ηελ νπνία ζπλάπηνπλ θαη
ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ ζχκβαζε
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
ΑΡΘΡΟ 2ν
Σόπνο θαη ν Υξόλνο Τπνγξαθήο ηεο ύκβαζεο
πκβαιιόκελα Μέξε
2.1 Σφπνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: ……………, ζηελ έδξα ηεο
……………………ΥΥΗV ΣΘΣ
2.2 Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο …………….. 2020 εκέξα ηεο
εβδνκάδνο ………………………...
2.3 πκβαιιφκελνη :
2.3.1 Ο …………………………………….., Γηεπζπληήο ηνπ 4νπ ΔΓ, σο
εθπξφζσπνο ηεο ΥΥΗV ΣΘΣ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα
κε
ηε
Φ.
………………………………………………………………,
εθεμήο
θαινχκελνο «Αγνξαζηήο».
2.3.2 Ο …………………………………………..…….. ηνπ ………………
(ΑΓΣ …….........., εκεξνκελία έθδνζεο ……………….., AT ………………), σο
./.
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εθπξφζσπνο
ηεο
εηαηξείαο
………...................…………………………
(……………………………………………………), εθεμήο θαινχκελνο «Αλάδνρνο».
ΑΡΘΡΟ 3ν
ηνηρεία Καηαθπξσηηθήο Απόθαζεο
Πεξηερόκελν ύκβαζεο
3.1 Με ηελ ππ. αξηζ. Φ. …………………………………………………………..
θαηαθπξσηηθή απφθαζε, ε ΥΥΗV ΣΘΣ απνθάλζεθε ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηνλ
αλάδνρν, γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θιίκαθαο 1 ΓΚΣΔΓ.
3.2 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππ. αξηζ. …./2020, δηέπεηαη απφ ηα αλαθεξφκελα
ζηνπο
φξνπο
ηεο
Γηαθήξπμεο
(Φ……………………………………………………………) πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζην
ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ ………………………………………………..) θαη έγηλαλ απνδεθηνί
ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν αλάδνρν. Ζ ζχκβαζε απνηειείηαη
απφ ην θπξίσο θείκελν θαη ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα:
3.2.1

«Α» Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα
ΑΡΘΡΟ 4ν
θνπόο θαη Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο

4.1 θνπφο ηεο ζχκβαζεο, είλαη λα επαλαβεβαηψζεη ηελ δέζκεπζε επί ησλ
αλαθεξνκέλσλ
φξσλ
ζηελ
θαηαθπξσηηθή
απφθαζε
Φ. …………………………………………………………. ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν
αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεη ηνλ αγνξαζηή, κε ηα πξντφληα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ………………….. έσο …………………….
4.2 Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδψλ
ηξνθίκσλ θιίκαθαο 1 ΓΚΣΔΓ θαη ινηπψλ εηδψλ ζπζζηηίνπ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Μνλάδσλ.
4.3 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
ΑΡΘΡΟ 5ν
Αγνξαζηήο
Ο αγνξαζηήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ΥΥΗV ΣΘΣ κέζσ ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ Μνλάδσλ θαη νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ παξαγγειία ζχκθσλα
κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Άξζξν 5 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Τπνρξεώζεηο
6.1 Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
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ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε κε
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο –
πνηληθέο ξήηξεο.
6.2 Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη
ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ.
6.3 Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο.
6.4 Να κεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο θαηάιιεινπ νρήκαηνο ην νπνίν ζα
δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα.
6.5 Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη
έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζε θάζε
ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ‟ απηφ,
γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα απαξαίηεηα δειηία
εηζφδνπ, ηα νπνία κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ.
6.6 Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά)
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ
είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα
ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ
φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε
ηξαηησηηθή Τπεξεζία.
6.7 Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε
πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε.
6.8 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο
(Φ.……………………………………… ……………………..).

ηνπ

δηαγσληζκνχ

6.9 Ο αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαηά ηα
θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 130 ηνπ λ.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7ν
Καηεγνξία ύκβαζεο
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ
θιίακαθαο 1 ΓΚΣΔΓ θαη ινηπψλ εηδψλ ζπζζηηίνπ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΜνλάδσλΤπεξεζηψλ ηεο XXIV ΣΘΣ.
ΑΡΘΡΟ 8ν
Έλαξμε θαη Γηάξθεηα
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8.1 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 1 έηνπο, αξρφκελε απφ ...................2020
κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο εθ κέξνπο ηεο Σαμηαξρίαο παξάηαζεο γηα 2 επηπιένλ
ηξίκελα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο.
8.2 Όινη νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη πνπ θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ αλάξηεζε
ηεο δηαδηθαζίαο ζην δηαδίθηπν είλαη ζε πιήξε ηζρχ γηα φιε ηελ πξνκήζεηα, κέρξη
πέξαηνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 9ν
Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ
9.1 Ο Πξνκεζεπηήο, δε δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ
δηθαησκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Σαμηαξρίαο.
9.2 Δπηπιένλ, ν Πξνκεζεπηήο, δε δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν, ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο ε νπνία έρεη
ππνβιεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε
ηεο Σαμηαξρίαο.
ΑΡΘΡΟ 10ν
Γιώζζα
Ζ Διιεληθή γιψζζα νξίδεηαη σο ε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο, κε ηηο αληίζηνηρεο
παξαδνρέο ηεο .
ΑΡΘΡΟ 11ν
Απνδεηθηηθά Ννκηκόηεηαο θαη Πηζηνπνηεηηθά Πνηόηεηαο
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
11.1

Απνδεηθηηθά Ννκηκόηεηαο:

Ο αλάδνρνο, ππέβαιε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Όξνπο ηνπ
δηαγσληζκνχ δηθαηνινγεηηθά, φπσο παξαθάησ:
11.1.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:
11.1.1 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ
11.1.1.2 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
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νηθνλνκηθνχ θνξέα
11.1.1.3 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).
11.1.1.4 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.
11.1.1.5 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
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005,
11.1.1.6 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
11.1.1.7 ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα,
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο
11.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ
ην νπνίν πξνθχπηεη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ αλαδφρνπ, φηη εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζε απηφ, φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ή ζε δηαδηθαζία
θήξπμεο πηψρεπζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/90 (A΄101), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, θαζψο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ.
11.1.3 Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
Σα ηειεπηαία αθνξνχλ φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε ηνπ
αλαδφρνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε.
11.2

Πηζηνπνηεηηθά Πνηόηεηαο:

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξή πνηφηεηα παξερφκελσλ
πξντφλησλ, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. πγθεθξηκέλα, ν
αλάδνρνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, νθείιεη λα έρεη ζε ηζρχ ηα
παξαθάησ:
11.2.1 χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά ISO
22000.
11.2.2 χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ
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(HACCP) ζηνλ ηνκέα ηεο "καδηθήο εζηίαζεο".
ΑΡΘΡΟ 12ν
Παξαγγειίεο γηα Πξνκήζεηα
12.1
Οη Μνλάδεο ζα θαηαζέηνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο ζηνλ
πξνκεζεπηή εγγξάθσο 2 – 4 εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. Οη πνζφηεηεο ησλ εθνδίσλ ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο
αλάγθεο ηνπο, ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε. Ζ εθηέιεζε ηεο
παξαγγειίαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή.
12.2
Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα
πξνκεζεχνληαη θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ν
πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο επ‟ απηνχ.
12.3
Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη
ζηνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ Μνλάδσλ.
12.4
Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη
ηα πξαθηηθά παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο.
ΑΡΘΡΟ 13ν
Παξάδνζε
13.1
Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη, ζηηο έδξεο
ησλ Μνλάδσλ (ή ζηνπο ρψξνπο αζθήζεσλ απηψλ αλ απαηηεζεί) κε κέξηκλα θαη
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο,
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
13.2
Οη παξαιεθζείζεο πνζφηεηεο ζα ειέγρνληαη απφ ηξηκειή
επηηξνπή κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν. ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπκκεηέρεη
ππνρξεσηηθά ν ηαηξφο ηεο θάζε Μνλάδαο.
13.3
Ζ επφκελε παξαγγειία παξαδίδεηαη εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή
απφ ηηο Μνλάδεο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ
ζηηηζηή θαη ηνλ Αμησκαηηθφ ζπζζηηίνπ ή ηειεθσληθά γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ
αλαγθψλ. Όιεο νη παξαιακβαλφκελεο πνζφηεηεο θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο ζα
δπγίδνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ
εθπξνζψπνπ ησλ Μνλάδσλ. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ λα αθαηξείηαη ην
απφβαξν ησλ ζπζθεπαζηψλ.
13.4
Σα είδε, ζα κεηαθέξνληαη κε θαηάιιειν φρεκα πνπ ζα πιεξνί
ηνπο φξνπο πγηεηλήο, φπσο νη ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ θαη ην νπνίν
ζα πξέπεη:
13.4.1

Να εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε.

13.4.2

Να δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά.
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13.4.3

Να δηαζέηεη άδεηα κεηαθνξάο ησλ δηαθηλνχκελσλ

εθνδίσλ.
13.5
ε θάζε παξάδνζε πξντφλησλ ν πξνκεζεπηήο εθδίδεη δηπιφηππν
δειηίν απνζηνιήο ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ (1 αληίηππν δίδεηαη ζηε
παξαιακβάλνπζα Μνλάδα θαη 1 παξακέλεη σο ζηέιερνο). Σα εθδηδφκελα δειηία
ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε Μνλάδαο
(ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν).
13.6
Δλαπφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Σαμηαξρίαο κε ηα
εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, λα ειέγρεη νπνηεδήπνηε εθείλε θξίλεη ζθφπηκν ηελ
πνηφηεηα ησλ εθνδίσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηήξεζεο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο.
13.7
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε εξγαζηεξηαθή
εμέηαζε ησλ πξντφλησλ. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ε
δε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλεη απηφλ [Τ.Α
Φ.800/87/131377/.1896 (ΦΔΚ1401 Β‟/6 Απγ 07). Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ
πξνζέιζεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιφγσ θσιχκαηνο ή αξλήζεσο ζα
δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία απνπζία ηνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ή ηνλ
θηελίαηξν θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ
ηελ επηηξνπή, ηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο Μνλάδνο θαη ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ
ηαηξφ πνπ εθηειεί ηελ δεηγκαηνιεςία.
13.8
ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα πξντφλησλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ
έιεγρν ζεσξεζεί κε απνδεθηή, ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή
ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ ε Σαμηαξρία δηαηεξεί ην
δηθαίσκα ηεο λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
13.9
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε
ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη
απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ε Σαμηαξρία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα
αλαγθαηνχληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε δηαθνξά ηηκήο ζα θαηαινγίδεηαη
ζηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Σαμηαξρία δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
13.10
Γηαγσληζκνχ.

Λνηπά

φπσο

θαζνξίδνληαη

ζηνπο

Δηδηθνχο

Όξνπο

ηνπ

ΑΡΘΡΟ 14ν
Απνδνρή/Απόξξηςε Παξάδνζεο
14.1

Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ:

14.1.1 Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
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14.1.2 Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα
εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ
εηδψλ (κεηαθνξά εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε
ρψξσλ επζχλεο ηνπ).
14.1.3 Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια
νρήκαηα/κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε
λνκνζεζία.
14.1.4 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη
Δκπνξίαο Πξντφλησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε.
14.1.5 Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα
ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν
ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο
παξαθάησ ειέγρνπο:
14.1.5.1 Μηθξνβηνινγηθφ
14.1.5.2 Υεκηθή αλάιπζε
14.1.5.3 Ηζηνινγηθή εμέηαζε
14.1.6 Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ
θάζε είδνο, θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ/ρεκηθψλ αλαιχζεσλ.
14.1.7 Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ,
πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ
ηξνθίκσλ.
14.2

Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο:

14.2.1 Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα
πξντφληα (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα
γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο)
πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο
πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.
14.2.2 Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ
έιεγρν ησλ εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη
ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.

14.3

Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Β».
ΑΡΘΡΟ 15ν
Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή – Πνηληθέο Ρήηξεο
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15.1
Αλ ηα πξντφληα παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο
ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Σαμηαξρίαο.
15.2

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:

15.2.1
Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο
πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ
ησλ πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα.
15.2.2
Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50%
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ
πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα.
15.2.3
Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΊΑ, αλ νη παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εθηειεζηνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο
εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο
ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.
15.4
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε
ηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή.
15.5
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Σαμηαξρία ην
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην.
15.6
Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:
15.6.1
Δπαλαιακβαλφκελεο
άξλεζεο
πξνκήζεηαο ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Σαμηαξρίαο.

εθηέιεζεο

15.6.2
Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηα
νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο.
15.6.3
Με
χπαξμεο
ζπλζεθψλ
πξνβιεπφκελεο
θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία,
κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.
15.6.4
Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε
ππφδεημε, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ
πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.
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15.6.5
Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο
ζεκαζίαο, πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα είδε θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί
λα επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
15.6.6
Παξάβαζεο ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη
Δκπνξίαο Πξντφλησλ, ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ εηδηθψο
νξηδνκέλσλ ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
15.7
Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη
παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ.
15.8
Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή
ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ:
15.8.1
Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ
παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηεο Σαμηαξρίαο.
15.8.2

πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο

15.9
Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη
ππφςε ην πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηνπ Γ‟ Κηεληαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ (Γ‟ ΚΝΟ).
15.10
ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο.
15.11
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε
Σαμηαξρία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε
δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
15.12
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία, ν Πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη
εηο βάξνο ηεο Σαμηαξρίαο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη ε Σαμηαξρία επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα
κειινληηθέο ελέξγεηεο.
15.13
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή,
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Σαμηαξρίαο, νη παξαθάησ
θπξψζεηο:
15.13.1 Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε.
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15.13.2 Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 25% ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
15.13.3 Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά
ηελ θξίζε ηεο Σαμηαξρίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν.
4235/14:
15.13.3.1 Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ
ακέζσο πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε
Σαμηαξρία.
15.13.3.2 Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ.
15.14
ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα
απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ) ή δελ ηα παξαδψζεη
θαζφινπ (ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο»), ηφηε ε Τπεξεζία δχλαηαη
λα ηα αγνξάζεη ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ
ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν Πξνκεζεπηήο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα
πξνζεζκία, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ
πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ
εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ
ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά
απφ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.
15.15
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ
Σακείνπ ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 16ν
Σξόπνο Πιεξσκήο – Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο
16.1
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην Π Ληηνρψξνπ, ζα γίλεηαη
κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, φπνπ ζα πξνζέξρεηαη
χζηεξα απφ ηειεθσληθή εηδνπνίεζή ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ηα ζηειέρε ησλ δειηίσλ
απνζηνιήο γηα αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν κε ηα αληίζηνηρα δειηία πνπ παξαδίδνπλ
νη Μνλάδεο. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο θαη ζα παξαθξαηείηαη πνζνζηφ 4%
γηα ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο (Ν.4172/13) επί ηεο θαζαξήο αμίαο
(δειαδή κείνλ ΦΠΑ) .
16.2
Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο απνηεινχλ ην εθδηδφκελν ηηκνιφγην ηνπ
πξνκεζεπηή ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ζπγθεληξσηηθά νη παξαδνζείζεο
πνζφηεηεο ζηηο Μνλάδεο (ζχκθσλα κε ηα εθδηδφκελα δειηία απνζηνιήο) θαη ηα
δειηία απνζηνιήο.
16.3
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζηεί ζην ΠΛΗ
θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, νη νπνίεο ζα αλαλεψλνληαη 10 εκέξεο
πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπο.
16.4 Ζ Σαμηαξρία δχλαηαη λα πξνζθνκίδεη ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ζηελ
Τπεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ θαη Αγνξαλνκίαο γηα έιεγρν ππεξβνιηθνχ

ΑΔΑ: ΕΩΟΥ6-ΤΟ3

20PROC006172329 2020-01-17
Α-6-12

θέξδνπο. Γηα ηα είδε πνπ ηεινχλ ζε θαζεζηψο δηαηίκεζεο, ην πνζνζηφ έθπησζεο
% ζα ππνινγίδεηαη ζηελ ηηκή δηαηίκεζεο, πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα παξάδνζεο.
16.6
Ζ πιεξσκή δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/9-5-2013)
Τπνπαξάγξαθνο Ε5 «πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ».
16.7
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην ΝΓΑ 721/1970 νη ηξαηησηηθέο
Δθκεηαιιεχζεηο (ηξαηησηηθά Πξαηήξηα) απαιιάζζνληαη γηα ηελ ελ γέλεη
δξαζηεξηφηεηα ηνπο, απφ παληφο θφξνπ, ηέινπο, δηθαηψκαηνο θαη θξαηήζεσλ
ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ.
Οκνίσο επί πξνκεζεηψλ πάζεο θχζεσο θαη εξγαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ
θεθάιαηα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ινγαξηαζκφ ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ
θακία θξάηεζε ελεξγείηαη ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ.
ε θάζε πιεξσκή ππνινγίδεηαη θξάηεζε

16.8

16.18.1. 0,06% επί ηεο θαζαξήο αμίαο, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)πιεφλ ραξηφζεκν θ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ.
16.18.2. 0,02% ππέξ Γεληθήο Γλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 17ν
Πηζηνπνηεηηθά ρεηηθά κε ηηο Παξερόκελεο Τπεξεζίεο
Όπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 18ν
Απνπνίεζε δηθαησκάησλ
18.1
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη
δηθαησκάησλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνπο, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν
Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηά απφ ηεθκεξησκέλν βάζεη ζπκθσλεηηθνχ αίηεκα
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ Σαμηαξρία θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο.
18.2
Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 19ν
Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο ύκβαζεο
19.1
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο
πξνυπνζέζεηο:
19.1.1 Όηαλ έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ
πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.
19.1.2

Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα
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πξντφληα πνπ παξαδφζεθαλ.
19.1.3 Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη
19.1.4 Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο
κεηαμχ ηεο ζπκβαιιφκελεο εηαηξείαο θαη ηεο Σαμηαξρίαο θαη απνδεζκεχζεθαλ νη
ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα.
ΑΡΘΡΟ 20ν
Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
Ζ Σαμηαξρία κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ λ.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 21ν
Δγγπήζεηο
21.1
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ
κε αξηζκφ ..................................................... εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο
.................................,
χςνπο
..............................................
επξψ
θαη
............................... ιεπηψλ (€ .........................). Ζ ππφςε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα
επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εθπιήξσζε θάζε
ζπκβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο.
21.2
Με ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 25.1,
επεζηξάθε ζηνλ αλάδνρν ε κε αξηζκφ ...........................εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο
Σξάπεδαο ............................., χςνπο .................................................... επξψ θαη
...................... ιεπηψλ (€ .......................), ηελ νπνία είρε θαηαζέζεη γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ.
21.3
Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 22ν
Σξνπνπνηήζεηο
Όπσο άξζξν 28 Γεληθψλ Όξσλ.
ΑΡΘΡΟ 23ν
πκβαηηθό πιαίζην - Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη:
23.1

Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16

23.2

Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο
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23.3

πκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο
ΑΡΘΡΟ 24ν
Σειηθέο Γηαηάμεηο

24.1
Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θάζε άιινπ θεηκέλνπ
ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
24.2
Γηα φηη δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηζρχνπλ
ηα
θαζνξηδφκελα
ζηνπο
Όξνπο
ηνπ
δηαγσληζκνχ
(Φ.............................................................................), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
24.3
Ζ ζχκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζε δχν (2) πξσηφηππα. Απφ έλα (1)
πξννξίδεηαη γηα ηελ Σαμηαξρία θαη έλα (1) γηα ηνλ Αλάδνρν.
24.4

Σα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηεινχλ ηκήκα

απηήο.
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
-Ο.................................................

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
-ΟΔθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ

(Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα ππνγξάθνληνο,
θαζψο θαη ζθξαγίδα ηεο ζηξαηησηηθήο
Τπεξεζίαο)

(Τπνγξαθή, ΑΓΣ θαη νλνκαηεπψλπκν
ππνγξάθνληνο θαη ζθξαγίδα ηεο
εηαηξίαο)

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο
Σκρεο 4νπ ΔΓ/2

ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο
Δπηηειάξρεο
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