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1.

Αθνχ ιάβακε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ
διακηρύζζουμε

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε
πξνκεζεπηή/σλ λσπψλ θξεάησλ, γηα ηηο Μνλάδεο ηεο Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ,
Γηαλληηζψλ θαη Έδεζζαο, δηάξθεηαο ελφο έηνπο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα 1 εμάκελν.
2.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηελ αμία ησλ εμήληα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (60.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ.
3.

πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο παξαθάησ:

α. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλνηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ: 26 Απγνχζηνπ 2019, εµέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 πκ.

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333
2019-08-08
-2-

Η απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο
ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη 26 Απγνχζηνπ 2019, θαη ψξα 10:00.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο, ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί ηελ 27 Απγνχζηνπ
2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00.
β. Απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ππεχζπλεο δειψζεηο: Όπσο πξνβιέπνληαη ζηνπο επηζπλαπηφκελνπο φξνπο.
γ.
Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζχβαζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε κφλν θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα θάζε είδνο μερσξηζηά.
δ. πλνιηθή εθηηκσκέλε αμία: Οη πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εηδψλ δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ µε αθξίβεηα θαζψο εμαξηψληαη απφ ιφγνπο µε
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ κειινληηθά, φπσο δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε
θαη αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ θιπ. Η εθηηκσκέλε δαπάλε, ρσξίο Φ.Π.Α., αλέξρεηαη ζε
εμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000,00 €), αλαιπφκελε φπσο παξαθάησ:
(1) Μνζραξίζην θξέαο: 30.000,00 €
(2) Υνηξηλφ θξέαο: 15.000,00 €
(3) Κνηφπνπιν: 14.000,00 €
(4) Γηάθνξα θξέαηα: 1.000,00 €
ε.

Δγγπνδνζία: Δγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη

ζη.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη θαζ’ νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, δηαθνξεηηθφ απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο
λα απνζθξαγηζηνχλ.
4.

Η παξνχζα Γηαθήξπμε ζα απνζηαιεί ειεθηξνληθά γηα αλάξηεζε:
α. ηα νηθνλνκηθά, επαγγεικαηηθά, βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά Δπηκε-

ιεηήξηα.
β. ην Γήκν Παηνλίαο θαζψο θαη ζε γεηηνληθνχο Γήκνπο.
5.
Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο εμ’ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη
ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο.
6.
Η δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.

./.
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7.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ’
απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
8. Υεηξηζηήο Θέκαηνο: Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο, Σκεκαηάξρεο 4νπ
ΔΓ/ΙΙ, ηει: ΔΦΑΓ : 836-3206, ΟΣΔ: 23430-53206
Σαμρνο Γθνπηδνπξέιαο Ισάλλεο
Γηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο
νπ
Σκεκαηάξρεο 4 ΔΓ/ΙΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α»
«Β»
«Γ»

Γηαθήξπμε γηα ηε χκβαζε Πξνκήζεηαο Νσπψλ Κξεάησλ γηα ηηο Μνλάδεο
ησλ Φξνπξψλ Πνιπθάζηξνπ-Γηαλληηζψλ-Έδεζζαο
Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ
χκβαζε Πξνκήζεηαο Νσπψλ Κξεάησλ (Τπφδεηγκα)

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, e-mail : keeuhcci@uhc.gr
Δκπνξηθφ-Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, e-mail: root@ebeth.gr
Δπηκειεηήξην Πέιιαο, e-mail: champella@pel.forthnet.gr
Δπηκειεηήξην Κηιθίο, e-mail: info@ebekilkis.gr
Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο, e-mail: chamimat@otenet.gr
Γήκνο Θεζζαινλίθεο, e-mail: info@thessaloniki.gr
Γήκνο Πέιιαο, e-mail: dimos@giannitsa.gr
Γήκνο Παηνλίαο, e-mail: info@paionia.gov.gr
Γήκνο Κηιθίο, e-mail: info@dhmoskilkis.gr
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
ΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ν ΔΓ - ΓΟΙ
33 Μ/Κ ΣΑΞ/4ν ΔΓ- ΓΟΙ
525 Μ/Κ ΣΠ
33 ΔΜΑ
162 Α/Κ ΜΜΠ
Λ/ΙΙ Μ/Κ ΜΠ
Π ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ
ΛΑΦΠ-ΛΑΦΔ

./.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 7/2019

Γηαθήξπμε γηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο λσπψλ
θξεάησλ γηα ηηο Μνλάδεο ησλ Φξνπξψλ
Πνιπθάζηξνπ-Γηαλληηζψλ-Έδεζζαο.
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Δπσλπκία
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο1
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ «ΑΛΔΣΑ ΛΟΤΚΑ»
Πνιχθαζηξν
61200
23430-53206
23430-53216
33mktax@gmail.com
Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε 33 Μεραλνθίλεηε Σαμηαξρία (33 Μ/Κ ΣΑΞ) ε νπνία είλαη
ρεκαηηζκφο Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΤΠΔΘΑ) θαη
αλήθεη ζηελ ΗΗ Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία Πεδηθνχ (ΗΗ Μ/Κ ΜΠ).
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.2
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Δζληθή Άκπλα.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην3 είλαη ην Διιεληθφ θαη ηδηαίηεξα ην αλαθεξφκελν ζηελ
παξάγξαθν 1.4 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ : 33 Μ/Κ ΣΑΞ/4ν ΔΓ, ηει: 23430-53206,
Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο.
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Δίδνο δηαδηθαζίαο
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην ΓΔ (ΔΦ
1.011.202.00.000.00). Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Λνγαξηαζκφ
Δμφδσλ 2410901001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2019-2020
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα λσπψλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ ησλ Φξνπξψλ Πνιπθάζηξνπ-Γηαλληηζψλ1

2

3

Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ 1.5,
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια
τάξθ και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ
κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ
δραςτθριότθτα.
Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα)
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Έδεζζαο.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ
Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) :
15111200-1 (κνζραξίζην θξέαο), 15113000-3 (ρνηξηλφ θξέαο), 15112130-6
(θνηφπνπια), 15115000-7 (αξλίζην θαη πξφβεην θξέαο), 15112120-3 (γαινπνχια)
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα4:
ΣΜΖΜΑ 1
ΣΜΖΜΑ 2
ΣΜΖΜΑ 3
ΣΜΖΜΑ 4

: «Υνηξηλφ Κξέαο», εθηηκψκελεο αμίαο 15.000,00 πιένλ ΦΠΑ
: «Μνζραξίζην Κξέαο», εθηηκψκελεο αμίαο 30.000,00 € πιένλ ΦΠΑ
: «Κνηφπνπιν», εθηηκψκελεο αμίαο 14.000,00 € πιένλ ΦΠΑ
: «Γηάθνξα Κξέαηα», εθηηκψκελεο αμίαο 1.000,00 € πιένλ ΦΠΑ
Α/Α

ΔΙΓΟ

1.

ΥΟΗΡΗΝΟ
(ΣΜΖΜΑ1)

2.

ΜΟΥΟ
(ΣΜΖΜΑ 2)

3.

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
(ΣΜΖΜΑ 3)

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΡΔΑΣΟ
ΠΑΛΑ Α Ο
ΜΠΟΤΣΗ Α/Ο
ΜΠΡΗΕΟΛΔ Μ/Ο
ΟΤΒΛΑΚΗ
ΠΑΝΔΣΑ Α/Ο
ΠΑΝΔΣΑ Μ/Ο
ΚΟΣΗ Μ/Ο
ΝΗΣΔΛ
ΜΠΗΦΣΔΚΗ
ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ ΥΧΡΗΑΣΗΚΑ
ΡΟΛΟ ΥΟΗΡΗΝΟ ΝΧΠΟ
ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ
ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ
ΠΑΛΑ Α/Ο
ΜΠΟΤΣΗ Α/Ο
ΔΛΗΑ – ΠΟΝΣΗΚΗ Α/Ο
ΣΖΘΟ Α/Ο
ΛΑΠΑ Α/Ο
ΤΚΧΣΗ
ΟΤΣΕΟΤΚΑΚΗΑ
ΟΛΟΚΛΖΡΟ
ΣΖΘΟ
ΜΠΟΤΣΗ
ΦΗΛΔΣΟ
ΚΟΣΟΜΠΔΨΚΟΝ ΟΤΒΛΑΚΗ
ΝΗΣΔΛ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΡΟΛΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ
ΚΟΣΟΟΤΒΛΑΚΗ ΝΧΠΟ

4

ΑΜΝΟ
(ΣΜΖΜΑ 4)
ΔΡΗΦΗΑ

4

ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΦΑΓΔΗΟ
ΔΝΣΟΘΗΑ
ΔΝΣΔΡΑ
5
ΟΛΟΚΛΖΡΟΔ ΦΑΓΔΗΟ
ΔΝΣΟΘΗΑ

Ρρβλ άρκρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν
τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Επίςθσ αναφζρουν
τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ να μθν διαιρζςουν μία ςφμβαςθ ςε τμιματα, ςτοιχείο που περιλαμβάνεται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (Ρχ Ραράρτθμα .. ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο) ι ςτθν ειδικι ζκκεςθ του άρκρου 341 ν.
4412/2016.
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(ΣΜΖΜΑ 4)

5

ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
(ΣΜΖΜΑ 4)

Σ
ΔΝΣΔΡΑ
ΜΠΟΤΣΗ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΣΖΘΟ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΒΑΡΟΤ
3- 5 ΚΗΛ.

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη
γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή γηα
κεκνλσκέλε Φξνπξά ή θαηεγνξία εθνδίνπ.
Οη πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ µε αθξίβεηα
θαζψο εμαξηψληαη απφ ιφγνπο µε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ κειινληηθά, φπσο
δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε-αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο
ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 67.800 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13%
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 60.000,00. ΦΠΑ : 7.800,00).
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο (09 επηεκβξίνπ 2019 έσο θαη 08
επηεκβξίνπ 2020).
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη δηθαίσκα παξαηάζεσο ηεο ζχκβαζεο γηα 1 εμάκελν αθφκα
(ηκεκαηηθά αλά κήλα ή ζπλνιηθά) γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εμππεξεηνχκελσλ
Μνλάδσλ ηεο, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε
πνηφηεηα θαη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ.
Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην χςνο ησλ παξαγγειηψλ απφ ηηο
Μνλάδεο ηεο, θαζφζνλ απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηξνθνδνηνχκελε δχλακε
ησλ Μνλάδσλ θαη ηελ δηαζέζηκε νηθνλνκηθή βειηίσζε ηνπ ζπζζηηίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ
ν πξνκεζεπηήο νπδεκία νηθνλνκηθή απαίηεζε ζα εγείξεη θαηά ηεο ηξαηησηηθήο
Τπεξεζίαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί νη νηθνλνκηθφο ηνπ ζηφρνο (ηδίξνο)
3.4 Θεζκηθό πιαίζην
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο5:
- ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)6, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007
(Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
5

6

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο
και τισ υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι
απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1,
ηεο 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
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,7
ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)8 [ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε]
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ9[ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε]
ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
ησλ 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.
1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

7
8

9

Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο,
όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του
άρκρου 379.
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5
τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ
εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12
του άρκρου 379,
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Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 26 Απγνχζηνπ 2019,
εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 πκ10
ε πεξίπησζε καηαίσζεο, ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί ηελ 27 Απγνχζηνπ 2019,
εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ Λέζρε Αμησκαηηθψλ Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ.
1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 11

Ζ Γηαθήξπμε (αλαιπηηθφ ηεχρνο θαη παξαξηήκαηα), θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 12 θαη ζην Πξφγξακκα
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ». Δπίζεο ζα απνζηαιεί ειεθηξνληθά γηα αλάξηεζε:
α. ηα νηθνλνκηθά, επαγγεικαηηθά, βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά Δπηκειεηήξηα.
β. ην Γήκν Παηνλίαο θαζψο θαη ζε γεηηνληθνχο Γήκνπο.
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α. ηεξνχλ 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 ηνπο13
β. δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηιεγνχλ
γ. ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.

10

11

12
13

Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η
ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό κακορίηεται από τισ διατάξεισ του
άρκρου 121 του ν.4412/2016.
Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Η παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ
μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ
δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.
Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο14 είλαη ηα αθφινπζα:
1.

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]

2.
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά
3.

ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο15

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τθίζηαηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε φια
ηα έγγξαθα ηεο Γηαθήξπμεο.
Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο «Δρεκχζεηαο» κε
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ
αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο :
Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ,
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε
θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο
εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη.
Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ
δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ
άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ
θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε
άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή
έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην
πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε
14

15

Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1
του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο
προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων
τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ,
των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια
αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που
παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ
ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ
εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τησ ςφμβαςησ
αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτην παροφςα διακήρυξη, ςτο πλαίςιο τησ
διακριτικήσ ευχζρειασ τησ Α.Α.

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333 2019-08-08
Α-11

παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξ. ε ΑΑ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ
επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο.
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
κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή
ηεο.
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
άξζξνπ πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά
θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ
ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε
ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη
θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο
ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα
αλσηέξσ.16]
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
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 πεξηπηψζεηο17:
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.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ
ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη
παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γιώζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο
16

17

Άρκρο 22 παρ. 1, ζκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται ςτισ αναθζτουςεσ αρχζσ που απαιτοφν, άλλα μζςα
επικοινωνίασ πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικαςία υποβολήσ, να αναφζρουν ςτη χωριςτή ζκθεςη που
προβλζπεται ςτο άρθρο 341 τουσ ςχετικοφσ λόγουσ. Εφόςον ςυντρζχει περίπτωςη, οι αναθζτουςεσ αρχζσ αναφζρουν
ςτη χωριςτή ζκθεςη τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κρίνεται απαραίτητη η χρήςη άλλων μζςων επικοινωνίασ πλην των
ηλεκτρονικών κατ’ εφαρμογή του πζμπτου εδαφίου τησ παροφςασ παραγράφου»
Ρρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
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πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή
έθδνζε.]18
Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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)19. 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 έγγξαθν. 20.
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 έγγξαθν.21
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ
ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα (πρ αγγιηθή),
ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη
ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα22.
2.1.5 Δγγπήζεηο23
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ 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.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ
18

19

20
21
22
23

Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ
αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ,
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο
τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του
Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
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έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ 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) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε
εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ24, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ 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 θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 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) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο 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, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο 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.25
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή
κνξθή26 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο27.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο
24
25

26
27

Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει
τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ
και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ
Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι
ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από
αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
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νιφθιεξνλ.28
2.2.2 Λφγνη απνθιεηζκνχ29
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:
2.2.2.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα
έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α. ζπκκεηνρή 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),
β. δσξνδνθία, 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. ηξνκνθξαηηθά 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. λνκηκνπνίεζε 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
28
29

Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
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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).
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.
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.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ30.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 31
2.2.2.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α. φηαλ 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 ή/θαη
β. φηαλ 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 ηνπο32.
ή/θαη

30

31
32

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333 2019-08-08
Α-16

γ. ε 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: αα) ηξεηο (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 ββ) δχν (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 ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 33
2.2.2.3 Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν
απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.2.2, 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 παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ
απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
2.2.2.4. Απνθιείεηαη34 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α. εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/201635,
β. εάλ 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,
33
34

35

Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από
τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ
(εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ
νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ
παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του
άρκρου 2.2.9.2.
Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν
ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο36,
γ. ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ. εάλ 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. εάλ 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,
ζη. εάλ 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. εάλ 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 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο,
ε. εάλ 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. εάλ 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.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ
έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε
από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 37
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο
βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξ. 4, 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 .
36

37

Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του
άρκρου 2.2.9.2.
Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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2.2.2.5. 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
2.2.2.6. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)38 θαη
2.2.2.4 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 (απηoθάζαξζε). 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
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 39.
2.2.2.7. 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.
2.2.2.8. 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.
Κξηηήξηα Δπηινγήο40
2.2.3 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο41
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
38
39
40

41

Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και
τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ.
άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ
φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν
τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ,
ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ
κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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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.42
Δπίζεο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ θσδηθφ εκπφξνπ ηχπνπ Α ή Β ηεο ΚΤΑ
278701/30-05-2005, πξνθεηκέλνπ λα δχλαληαη λα δηαθηλνχλ εληφο ηνπ
θνηλνηηθνχ εδάθνπο δσηθά πξντφληα θαη πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο. Οη
νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ
θάθειν δηθαηνινγεηηθφ θαηαθχξσζεο.
2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα43
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη
λα ππνβάινπλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ειάρηζηνο κέζνο θχθινο
εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απφ εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο / πξνζθνξάο), ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην 100% ηνπ χςνπο ηεο
εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο.
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 ζχκβαζεο. Ο ππνςήθηνο
αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε
ζπκκεηνρήο, κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί
εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο:
α. Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Απαηηείηαη λα
παξέρνληαη εκθαλψο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, πξνθεηκέλνπ ε
αξκφδηα επηηξνπή λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε κε βάζε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ
Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ ή

42
43

Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που
αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ., ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1,
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα
επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί
φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία
κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και
ζλεγχοσ καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
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β. Γήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ ζπλππνβάιινληαο
λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή
εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) πνπ ζα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν είλαη ίζν ή
κεγαιχηεξν απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε
πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ή
γ. Καηάιιειεο βεβαηψζεηο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ίζεο ή αλψηεξεο απφ ην 100% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ην δεδνκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή
ηνπ πξνζθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ.
2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα44
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ :
α. ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο.
β. ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθνχο θνξείο, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ ,
γ. ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.
δ. ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ δηαζέηνπλ.
ε. κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ζη. ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
44

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να
επιβάλλουν απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και
τεχνικοφσ πόρουσ και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να
απαιτοφν ειδικότερα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο
με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ
οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει
ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (,κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται,
περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ
προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να
καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον .........
ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ
των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ
αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια
Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλληλόtητασ: ειδικά η
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333 2019-08-08
Α-21

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε.
δ. ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα (θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλα νρήκαηα) έγθαηξεο
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ.
ε. δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κε θαηάιιεια νρήκαηα,
ηα νπνία ζα πξέπεη λα δεισζνχλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο,
αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. Οη νδεγνί απηψλ πξέπεη
λα είλαη θάηνρνη ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ νδήγεζεο γηα ηνλ αλάινγν ηχπν
νρήκαηνο.
ζ. ηελ κέζνδν άκεζεο αληηθαηάζηαζεο, εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο, ησλ
πξντφλησλ, ηα νπνία ηπρφλ ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
παξαιαβήο
2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο45
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ
λα ζπκκνξθψλνληαη κε:
χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ (HACCP) ή
ηζνδχλακν, ζην ηνκέα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ηζρχ. πγθεθξηκέλα, νη
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηήζεη, λα εθαξκφδνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ
ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP). Γηα ην
ιφγν απηφ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ΗSO 22000 ζε ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν
θνξέα πηζηνπνίεζεο. 46
2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5), λα ζηεξίδνληαη
ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο
κε απηνχο47. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ
45

46

47

Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ.
άρκρο 82 ν. 4412/2016)
Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε
ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν
πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και να
πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων,
ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
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θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο,
κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη
ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο48.
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 49.
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη
ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 50.
2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ
βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 θαη β) πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6 ηεο
παξνχζεο, 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/3698/1611-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα, ην νπνίν
απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ51 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 ).
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 ηνπ άξζξνπ 2.2.2.1 ηεο παξνχζαο 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.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ,
48
49
50
51

Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Η απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ
IV Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ
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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.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά
απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα52
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο
2.2.7, 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. 4412/201653.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.7.
ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη
ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.3- 2.2.7)54.
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 2.2.2.1, 2.2.2.2 θαη 2.2.2.455.
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 ηζρχνπλ56.
Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.2 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά57:
52

53
54
55
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Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια
επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.7 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα
επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ
παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά ςτθν παρ. 2.2.2.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ
λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του
νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ.
πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων
αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ
αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013).
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 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 2.2.2.1,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.258 θαη 2.2.2.459 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο θαη
επηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.
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
Δζφδσλ60.
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 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί
λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ

58

59
60

Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με
ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ)
ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013),
κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να
αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν
προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22
από τον προςωρινό ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ.
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333 2019-08-08
Α-25

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 2.2.2.1
θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.2.2γ ηεο παξνχζαο, 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. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή γηα ηερληθνχο
ιφγνπο ε έθδνζε ηνπ άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, λα ππνβάιιεηε ε πξνβιεπφκελε απφ
ην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016, έλνξθε βεβαίσζε.
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.3. (απφδεημε
θαηαιιειφηεηαο
γηα
ηελ
άζθεζε
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο)
πξνζθνκίδνπλ 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.61 θαη
θσηναληίγξαθν ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ή
λα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα ε λνκηκφηεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο

61

Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
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Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
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.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.4 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ην ζχλνιν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4 62 . 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.63
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5 64
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.6 65
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη 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.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 66
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ
πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
62

63

64

65

66

Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα
του οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία
αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α.
ςτο άρκρο 2.2.5.
Η καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ
χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6.
Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ 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.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,
ππνβάιινπλ 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.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 γηα ηελ απφδεημε
φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο,
ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 67
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο68
Κξηηήξην αλάζεζεο69 ηεο χκβαζεο70 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο71 θαη ζα ηζρχεη γηα φιεο ηηο Μνλάδεο
ησλ Φξνπξψλ Πνιπθάζηξνπ-Γηαλληηζψλ- Έδεζζαο
2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

67

68

69

70

71

Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο
κατάλλθλο μζςο
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ
παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ
ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν
δίκαιο (Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο
βάςει αυτισ
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2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε
Γηαθήξπμε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά
είδνο /ηκήκα.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 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 ακνηβήο κεηαμχ
ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο72.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί απνδείμεη, πξνζθνξά κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ηελ ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή κε θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β. Ζ πιήξεο ηδηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Μνλάδα/ηξαηησηηθή
Τπεξεζία).
γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
2.4.2.3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο
πξνζεζκίαο.
2.4.2.4. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο,
πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζην αξκφδην γλσκνδνηηθφ
φξγαλν, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα
ιήμεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε
ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ
πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο
παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ
νξγάλνπ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο
ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο.
2.4.2.5. Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα,
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο. ηελ
θιεηζηή δηαδηθαζία, πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ πξνζθέξνληα πνπ δελ
72

Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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πξνζθιήζεθε πξνο ηνχην, επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί.
2.4.2.6. Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη θαη
κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
2.4.2.7. 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.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ
έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα73, 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.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζε έληππε κνξθή
ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014.
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 ζε νπηηθφ δίζθν (CD), φηαλ απηφ
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο74.
2.4.3 Πεξηερόκελα
Πξνζθνξά»

Φαθέινπ

«Γηθαηνινγεηηθά

πκκεηνρήο-

Σερληθή

2.4.3.1 Σν ζηνηρείν θαη δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είλαη ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο
(ΣΔΤΓ) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 75,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη
πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη
αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
73
74

75

Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία
πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται
ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
κατά τα αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333 2019-08-08
Α-30

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,
ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην
“Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο
πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη
ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο,
ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα76 77.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα
αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ78.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο
θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ
παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο (ηηκή), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξνχζα
δηαθήξπμε:
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα εθνδίνπ δίλεηαη ζε επξψ αλά θηιφ. 79
Ο πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνγεγξακκέλε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ
ππάξρεη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε.
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 ζχκβαζεο. πγθεθξηκέλα:
Τπέξ ΜΣ
Τπέξ Δληαίαο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ)
Τπέξ Α.Δ.Π.Π
Υαξηφζεκν
ΟΓΑ 20% επί
Υαξηνζήκνπ
ΤΝΟΛΟ

4%
0,07 %
0,06 %
0,0839%
0,01678 %
4,23068 %

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή
ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
102 ηνπ λ. 4412/2016
76
77

78
79

Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων
ειδϊν βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία
που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ
Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα
π.χ. ανκρωποϊρεσ κ.α.
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2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ80
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ
πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην
δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο.
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 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.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ81
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α. ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν
πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ),
2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο
πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο
πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο
παξνχζαο,82
β. ε 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 3.1.1. ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο,
γ. 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 κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην
άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
δ. 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 κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην
80
81
82

Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
ε. ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο
ζη. ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ. ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε. ε 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.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ83
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ,
ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα
εμήο ζηάδηα:
α. Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή
πξνζθνξά» ηελ 26 Απγνχζηνπ 2019 θαη ψξα 10:00 πκ
β. Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ 26
Απγνχζηνπ 2019 κε ην πέξαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήοηερληθήο πξνζθνξάο.
Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ζπµµεηερφλησλ ζην
δηαγσληζµφ.
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 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.
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.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο,
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α. ην 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 νξγάλνπ 84.
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
ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα
83
84

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016
Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να
ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
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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, 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 ζηελ αλαζέηνπζα αξρή85 πξνο έγθξηζε.
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. [Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά
αηηήκαηα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ
κία πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ,
είηε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία
έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ε
θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο
θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ
ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε]
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 πξνζθνξέο86.
[Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο
ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε]
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία
επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα
φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ87
(«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο.
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/16.

85
86
87

Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ήτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ζωσ 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ.
παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ88 Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Με ηελ παξαιαβή ησλ
σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ελεκεξψλεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε89.
Αλ κεηά ηελ 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 εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα
δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ
δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία
πνπ δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα
2.2.2 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.3 έσο 2.2.7 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο
παξνχζαο,
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 ηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3 -2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
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 ……..90 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη
πνζνζηφ …….91 ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε
κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ,
απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.
88
89

90

91

Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
Με τθλεομοιοτυπία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν.2672/1998, με όργανο τθσ υπθρεςίασ ι
οποιοδιποτε άλλο δθμόςιο όργανο ι με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail).
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
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. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη θαη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή
ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ
ελζηάζεσλ.
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν,
εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ
2.2.8.2. ή ηεο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,
έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε .92
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη
(20) εκέξεο93 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν
ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
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.
3.4 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.

92
93

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
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 ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, ήηνη
3.000 € θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Γηα
πξνκήζεηα επηκέξνπο εηδψλ ην χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ζα
πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΣΜΖΜΑ 1 :«Μνζραξίζην Κξέαο», εθηηκψκελε αμία 30.000,00 €, εγγπεηηθή :
1.500,00 €
ΣΜΖΜΑ 2 : «Υνηξηλφ Κξέαο», εθηηκψκελε αμία 15.000,00 €, εγγπεηηθή : 750,00
€
ΣΜΖΜΑ 3 : «Κνηφπνπιν», εθηηκψκελε αμία 14.000,00 €, εγγπεηηθή : 700,00 €
ΣΜΖΜΑ 2 : «Γηάθνξα Κξέαηα», εθηηκψκελε αμία 1.000,00 €, εγγπεηηθή : 50 €
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία
ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
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. 94
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, 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.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη ζην
ζχλνιφ ηνπο 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 ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2 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.
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο
94

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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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΄.
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.
Λνηπνί εηδηθνί φξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο φπσο ζην Παξάξηεκα «Β»
4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. 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.
4.4.2. 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.
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 ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.95. 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. [ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηαηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο, πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν απηφ φξνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αληηθαηάζηαζήο ηνπ]
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2 θαη
κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2 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.
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4.5 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. 4412/96 97
4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο98
4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο,
εθφζνλ:
α. ε 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
β. ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ
ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ,
ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ. ε 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.

96

97

98

Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε
με το άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και
εφόςον πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και
ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ,
ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των
ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν.
Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ.
άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. 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 Πνιπθάζηξνπ (ΠΠ) θαη
κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
5.1.1.1 Ζ Μνλάδα ζα παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα, κε βάζε ηα δειηία
απνζηνιήο πνπ ζα εθδίδεη, αλαιπηηθά θαηά είδνο, ππνρξεσηηθά ν πξνκεζεπηήο.
5.1.1.2 Κάζε 10ήκεξν ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην φλνκα ηνπ ΠΠ,
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.
5.1.1.3 Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν δηαρεηξηζηή ηνπ
ΠΠ, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο κέζσ e-banking. Γηα εμφθιεζε θάζε
εθθαζαξηζκέλεο απαίηεζεο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε, απνδεηθηηθνχ
θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, γηα πνζφ πάλσ απφ ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (1.500
€) θαη απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, γηα πνζφ πάλσ απφ ηξεηο
ρηιηάδεο επξψ (3.000 €).
5.1.1.4 Σα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, λα είλαη ζεσξεκέλα
απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή εθνξία.
5.1.2 ηε ηηκή πσιήζεσο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα πξνζηίζεηαη ν
αληίζηνηρνο ΦΠΑ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ, ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα θαη ν
ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ.
5.1.3 Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ:
5.1.3.1 Σα κεηαθνξηθά – δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε
ησλ πξντφλησλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ.
5.1.3.2 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.
5.1.3.3 Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
5.1.3.4 Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% (Ν. 2198/94).
5.1.3.5 Λνηπέο θξαηήζεηο
παξαγξάθνπο 2.4.4 θαη 4.3.17.

θαη

έμνδα,

φπσο

θαζνξίδνληαη

ζηηο

5.1.4 Γηα ηηο πιεξσκέο απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
Φνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο, Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΗΚΑ ηεο επηρείξεζεο.
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Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/201699, θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. 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. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο
θξαηήζεηο:
Τπέξ ΜΣ
4%
Τπέξ Δληαίαο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
0,07 %
(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ)
Τπέξ Α.Δ.Π.Π
0,06 %
Υαξηφζεκν
0,0839%
ΟΓΑ 20% επί
0,01678 %
Υαξηνζήκνπ
ΤΝΟΛΟ
4,23068 %
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4 % επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο100 απφ ηε ζχκβαζε θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ
θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α. ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα
πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β. ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε,
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν
πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α. νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β. είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε
99
100

Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
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ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ
πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο
απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο
εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ
δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην
ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή
ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].
5.2.2. 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
πξφζηηκν101 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.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα
θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα
δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη
παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά
ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά
αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. [ε πεξίπησζε απηή
ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε
παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην
απαηηνχκελν πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη
επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
5.2.3. 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:
α.

Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο πξντφλησλ.

β.
Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο.

101
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γ.
Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα
αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή.
δ.
Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο πγηεηλήο, θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ.
ε.
Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε
ππφδεημε, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ
πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.
5.2.4 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.
5.2.5 Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο.
ε πεξίπησζε έλσζεο /
θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο /
θνηλνπξαμίαο.
5.2.6 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή 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,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ
επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
5.2.7 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν
πξνκεζεπηήο 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.
5.2.8 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ
αλάδνρν, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α.

Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε.

β.
Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ
επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ (ΜΣ).
γ.

Σξίηε θνξά:
(1)

Καηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο

(2)

Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ.
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5.2.9 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα
πξντφληα (ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη
νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζηα δειηία παξαγγειίαο ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε
Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην
ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απνξξίςεη
κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ ηα
αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία ηξηψλ σξψλ ην αξγφηεξν,
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.
5.2.10 Σν πνζφ ησλ θπξψζεσλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ
(ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο
ζπκβάζεσλ102

θαηά

ηε

δηαδηθαζία

εθηέιεζεο

ησλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ
θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα
εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (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. 4412/2016103 νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο
δηνηθεηηθή πξνζθπγή.

102
103

Άρκρο 205 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη κφλν ηα πξντφληα πνπ ζα
θαηαθπξσζνχλ ζε απηφλ. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξντφλησλ ηεο ζχκβαζεο 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.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ,
ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ηα πξντφληα, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16104, κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208
ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο).
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 ηνλ/ηνπο αθφινπζν/νπο ηξφπν/νπο :
καθξνζθνπηθφο έιεγρνο –ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε – πξαθηηθή δνθηκαζία –
εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θιπ .
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
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.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο –
δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
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.
104

Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω
όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”
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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΄εθεζε 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.
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.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ
παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο
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
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.
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 πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη
πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 105
6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό
Γελ απαηηείηαη αλαθνξά.
6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. 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.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε
105

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ
764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
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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.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Όπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο
6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο106
Γελ απαηηείηαη αλαθνξά.
6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο107
Γελ πξνβιέπεηαη.

106
107

Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Α.1 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α.
Α.1.1 πκβαηηθφ αληηθείκελν απνηειεί ε παξνρή πξντφλησλ, φπσο αλαιπηηθά
πεξηγξάθεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο
Α.1.2 Παξαδνηέα δξάζεο
ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ησλ Φξνπξψλ
Πνιπθάζηξνπ-Γηαλληηζψλ- Έδεζζαο
Α.1.3 Ζ ΑΑ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία κε ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ (ΔΓΓ), παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο (ΔΠΠ), εμέηαζεο
ελζηάζεσλ –
πξνζθπγψλ (ΔΔΠ).
Α.1.4 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν έξγνπ θαη
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία,
αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο
ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαηά ηηο δηαλνκέο
απηψλ.
Α.2 Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Α.Α.
Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-ππνδνκέο
Ζ Α.Α. ρξεζηκνπνηεί σο ρψξν ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
αλαδφρνπ. Ζ δηαλνκή ζα γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ Μνλάδσλ
Α.3 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο Α.Α.
Παξάδνζε 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ. Αλαιπηηθά φπσο ζηνπο εηδηθνχο φξνπο.
Α.4 Πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεύζεηο ηεο αγνξάο-Πξνεγνύκελε εκπινθή
ππνςεθίσλ
Γελ πξνεγήζεθαλ ηεο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζίαο.
Α.5 ηνηρεία σξηκόηεηαο ηεο ύκβαζεο
Γελ απαηηείηαη.
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Α.6 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Α.6.1 Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ
Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο.
Α.6.2 Γηάξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξάδνζεο
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη 12 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 6 κελψλ
Υξφλνη παξάδνζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.
Α.6.3 Τπεξγνιαβία
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν Γηαθχξπμε
Α.6.4 Σφπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο
ηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ησλ Φξνπξψλ Πνιπθάζηξνπ-Γηαλληηζψλ- Έδεζζαο,
δπν (2) θνξέο εβδνκαδηαίσο.
Α.6.5 Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο.
Α.6.6 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
Γελ απαηηείηαη.
Α.6.7 Δγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξ. 2.2 θαη 4.1 ηεο
παξνχζαο
Α.6.8 Πξναηξέζεηο
Γελ απαηηείηαη.
Α.6.9 Παξαηάζεηο
Γπλαηφηεηα παξάηαζεο 1 εμακήλνπ.
Α.6.10 Σξνπνπνίεζε χκβαζεο
Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.5
παξνχζαο.

ηεο

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Β.1 Υξεκαηνδφηεζε
Β.1.1 ε βάξνο Π/Τ ΓΔ ΔΦ 1.011.202.00.000.00 θαη Λνγαξηαζκφ Δμφδσλ
2410901001, κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ, εμήληα
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ρηιηάδεο επξψ (60.000,00€).
Β.2 Σηκέο αλαθνξάο
Β.3 Φ.Π.Α.-Κξαηήζεηο-δηθαηψκαηα ηξίησλ-επηβαξχλζεηο
Όπσο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.4 θαη 5.1 ηεο παξνχζαο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
Όπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.3, 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο θαη ζην ζρέδην
ζχκβαζεο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο
Σκεκαηάξρεο 4νπ ΔΓ/ΗΗ

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο
Δπηηειάξρεο
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33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ»
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ
08 Απγ 19
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 7/2019
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
1.
Ο δηαγσληζκφο ηζρχεη γηα φιεο ηηο Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ησλ
Φξνπξψλ Πνιπθάζηξνπ, Γηαλληηζψλ θαη Έδεζζαο. Απφ ηα παξαπάλσ είδε κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη θαη ε Λέζρε Αμησκαηηθψλ Πνιπθάζηξνπ θαη Έδεζζαο,
ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθφ γηα απηέο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί
είλαη γηα 1 έηνο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα έμη κήλεο (ηκεκαηηθά
αλά κήλα ή ζπλνιηθά) γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εμππεξεηνχκελσλ Μνλάδσλ ηεο,
2.
Γχλαηαη λα ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ή θαη γηα
φια ηα ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο, γηα φιεο ηηο Φξνπξέο ή κεκνλσκέλεο θαη δχλαηαη
λα θαηαθπξσζεί ην θάζε ηκήκα ζε δηαθνξεηηθφ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΦΟΡΔ
1.
Οη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ελζθξάγηζηεο
θαη λα αλαγξάθνπλ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα κε πιήξε νλνκαζία, ην βάξνο θαη
ηελ ζπζθεπαζία ηνπο. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλαξμε κέρξη ηε ιήμε νπδεκία
αλαηίκεζε ζα γίλεη δεθηή απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, πνπ ζα γίλνληαη γλσζηνί κε έγγξαθε επηζηνιή απφ ηελ πιεπξά ηνπ
πξνκεζεπηή, πιήξσο αηηηνινγεκέλνη κε παξαζηαηηθά θαη λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα.
Ζ Τπεξεζία ζα εμεηάδεη θάζε ελδερφκελν θαη αλάινγα ζα απαληά εγγξάθσο ζηνλ
πξνκεζεπηή.
2.
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ είηε
γηα κέξνο απφ απηά. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο πξνκεζεπηέο ππνβάιινπλ ίδηα πξνζθνξά γηα ίδην πξντφλ (πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά), ηφηε ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ - ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΔΑΣΟ
1.
Οη Μνλάδεο ζα δίλνπλ ηηο παξαγγειίεο ζηνλ πξνκεζεπηή 2 έσο 4
εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο. Ζ θαηεγνξία ηνπ θξέαηνο, θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα παξαγγέιινληαη, ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο εθάζηνηε
αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε. Ο πξνκεζεπηήο
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.
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2.
Ζ παξάδνζε ηνπ θξέαηνο, ζα γίλεηαη ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ δπν
(2) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζε εξγάζηκεο ψξεο (07:30-14:00), ζε ρσξηζηή ζπζθεπαζία θαηά Μνλάδα, κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα
κεηαθέξεη ηα είδε εληφο νρήκαηνο ςπγείνπ γηα ην νπνίν ζα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα.
3.
ε θάζε παξάδνζε θξέαηνο, ν πξνκεζεπηήο εθδίδεη δηπιφηππν Γειηίν Απνζηνιήο ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ (1 ζηέιερνο, θαη 1 αληίηππν πνπ
ζα δίδεηαη ζηε Μνλάδα), ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην ηνπ θξέαηνο πνπ παξέιαβε θάζε Μνλάδα.
4.
Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη ηα
πξαθηηθά παξαιαβήο θξεάησλ θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.
5.
Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθνδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηξηκειή ηνπιάρηζηνλ επηηξνπή κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή εθνδίσλ.
6.
Ζ κεηαθνξά ησλ εππαζψλ ηξνθίκσλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ζα
γίλεηαη ζε ζπζθεπαζία κε ηελ κέζνδν VACUUM θαη κε θαηάιιειν φρεκα απηνδχλακνπ ςχμεσο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα
κεηαθνξάο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο. Σν ππφςε φρεκα λα βξίζθεηαη
ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο ηαηξνχ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο φπνηε δεηεζεί.
7.
ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα θξέαηνο θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν
βξεζεί αθαηάιιειε, ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακηά
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.
8.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα πνζφηεηα
θξέαηνο, ηφηε ε πξνκήζεηα κπνξεί λα γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε δηαθνξά ηηκήο λα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε Τπεξεζία
έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ - ΚΡΑΣΗΔΙ - ΔΞΟΓΑ
1.
Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε εηήζηα αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000,00 €) ρσξίο Φ.Π.Α.
2.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.2238/94 (ηέσο άξζξν 4 ηνπ
Ν.2198/94), πνπ αθνξά ζηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζα ελεξγνχληαη
επί ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ πξνκεζεπηή, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Π Πνιπθάζηξνπ
ηα παξαθάησ:
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α.
Καηά ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, ηα αξκφδηα γηα ηελ πιεξσκή
φξγαλα ππνρξενχληαη λα παξαθξαηνχλ ην πνζνζηφ 4% πνπ νξίδεη ν Ν.2238/94
(θφξνο εηζνδήκαηνο).
β.
Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ
αγαζψλ, δειαδή επί ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη
ησλ ηπρφλ θξαηήζεσλ.
3.

Δπίζεο ηνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ:

α.
Μεηαθνξηθά - δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε
ηνπ θξέαηνο ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ.
β.
Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (καθξνζθνπηθέο,
κηθξνβηνινγηθέο, ρεκηθέο θα) ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, γηα ηελ
αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα ιεθζνχλ.
4.
Ζ Σαμηαξρία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα κέηξα πνπ ηπρφλ
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ (θφξσλ, ηειψλ θιπ) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί
ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΛΔΓΥΟ - ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
1.
Πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε/ησλ αξκφδηα επηηξνπή, ζα ελεξγήζεη πξνέιεγρν ζηα
εξγαζηήξηα ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο.
2.

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο φπσο παξαθάησ:

α.
Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ππνβάιιεη εληφο ηνπ θαθέινπ
ζπκκεηνρήο ηνπ, ππεχζπλε δήισζε (ζα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηεο βηνηερλίαο, ε
αθξηβήο δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη ηα είδε πνπ παξάγνληαη)
φπνπ ζα δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη λα ππνζηεί πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε
απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ.
β.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ Βηνκεραληψλ κεηά ησλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο θαη αθνχ εηδνπνηεζεί απφ ηελ 33 Μ/Κ
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ/4ν ΔΓ πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, αλ δελ έρεη ειεγρζεί ήδε θαη
ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ έληππν πνπ πξνβιέπεηαη (Φχιν επηζεσξήζεσο βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ).Σν έληππν, φπνπ γίλεηαη ε εθηίκεζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή ζαλ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ή ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΟ γηα ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, ππνβάιιεηαη ζηελ 33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ.
γ.
Δθφζνλ ε επηηξνπή θαηά ηελ επίζθεςή ηεο, δηαπηζηψζεη παξαιήςεηο απφ πιεπξάο πξνκεζεπηή ή φηη δελ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο θαηάιιεισλ πξντφλησλ, ή φηη ε βηνηερλία δελ δχλαηαη λα α-
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ληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο
ηεο, ζην εηδηθφ θεθάιαην ηνπ εληχπνπ.
δ.
Οη βηνηερλίεο – βηνκεραλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ΜΖ
ΑΠΟΓΔΚΣΔ απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Γηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επαλειέγρνπ κεηά ηελ παξέιεπζε εμακήλνπ, εθφζνλ κε επηζηνιή ηνπο δειψζνπλ φηη έρνπλ
ηαθηνπνηεζεί νη ειιείςεηο πνπ επηζεκάλζεθαλ θαηά ηνλ αξρηθφ έιεγρν. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπο ζαλ ΑΠΟΓΔΚΣΔ θαηά ηνλ επαλέιεγρφ ηνπο, δίλεη ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε κειινληηθνχο κφλν δηαγσληζκνχο.
ε.
Σπρφλ αθαηαιιειφηεηα ή κε απνδνρή κηαο βηνηερλίαο αθνξά
κφλν ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο απηήο.
3.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη πξντφληα πνπ δελ
παξάγεη ν ίδηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηνπ εξγνζηαζίνπ – εξγαζηεξίνπ
παξαγσγήο. Πξντφληα ηα νπνία παξάγνληαη απφ εξγνζηάζηα – εξγαζηήξηα πνπ
δελ έρνπλ αμηνινγεζεί θαη δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απνδεθηά απφ ηε ηξαηησηηθή
Τπεξεζία, δελ γίλνληαη δεθηά.
4.
Ζ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ή απφ άιια αξκφδηα πξφζσπα πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Σαμηαξρία. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν θαη ρξφλν.
5.
Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία κε ηα φξγαλά ηεο, κπνξεί λα ειέγρεη θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ φξσλ πγηεηλήο ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν
θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε δπγαξηά ζηελ νπνία
δπγίδεηαη ην θξέαο, πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία εληφο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΚΔΤΑΙΑ
1.
Ζ ζπζθεπαζία ηνπ θξέαηνο θαηά ηελ παξάδνζε, πξέπεη λα είλαη ηέηνηα (θαηά πξνηίκεζε vacuum) πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ (ζθφλε, έληνκα θιπ). Δηδηθά γηα ην θαινθαίξη, αλ ην
θξέαο παξαιακβάλεηαη απφ ηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ηνπνζεηείηαη κε κέξηκλα ηνπ, κέζα ζε ηζνζεξκηθά θηβψηηα (θειηδφι κηαο ρξήζεο). Σν θφζηνο ηνπ ηζνζεξκηθνχ θηβσηίνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
2.
Σα θελά ζπζθεπαζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (δνρεία - θηβψηηα θ.ι.π.)
ζα ρξεψλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο παξαιακβάλνπζεο Μνλάδεο θαη ζα επηζηξέθνληαη κε ηελ επφκελε δνζνιεςία.
3.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα Μνλάδα πξνθαιέζεη θζνξά πέξαλ ηνπ
θπζηνινγηθνχ ή απσιέζεη απηά, ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη ή λα θαηαβάιιεη ζηνλ πξνκεζεπηή ην αληίηηκν απηψλ.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
1.
Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν.
Δάλ θξηζεί αλαγθαίν κπνξεί λα παξαζηεί επηηξνπή Αμησκαηηθψλ, θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ εηδψλ, ζην εξγαζηήξην ηνπ πξνκεζεπηή. Γηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο νη ηαηξνί ησλ Μνλάδσλ, ηα
ππεχζπλα φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε επηηξνπή θξηζεί
απαξαίηεην λα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ.
2.
Γεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, γηα καθξνζθνπηθή θαη
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ αξκφδηα
επηηξνπή θαη ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ ηεο Μνλάδαο. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ (εθφζνλ ην επηζπκεί), ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο φπνπ ζα αλαγξάθεη
ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ νινγξάθσο θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα
αληηπξφζσπν.
3.
Ζ αμία ησλ ιακβαλνκέλσλ δεηγκάησλ βαξχλεη πάληνηε ηνλ πξνκεζεπηή. [Τ.Α Φ.800/87/131377/.1896 (ΦΔΚ1401 Β’/6 Απγ 07).
4.

Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ :

α.
Πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ
πξνκεζεπηνχ ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο.
β.
Δθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηα εξγνζηάζηα - βηνηερλίεο ηνπ πξνκεζεπηνχ.
γ.
Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα – Αλεμ. Τπνκνλάδα δχλαηαη λα εθαξκφδεη εθηάθηνπο ειέγρνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη ελ απνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ
φηαλ δηαπηζηψλεηε φηη ν πξνκεζεπηήο ζθφπηκα εθηειεί ηηο παξαδφζεηο ζε αθαηάιιειεο ή κε πξνβιεπφκελεο ψξεο ή ππέξρνπλ ελδείμεηο γηα αθαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ ηνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλάδνο.
5.

Δίδε ειέγρσλ :

α.
Μαθξνζθνπηθφο - νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη κε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο
έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, πεξηερφκελν ππφ
ζχλζιηςε, αλψκαιεο νζκέο ή γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ (ζηνηρεία πξνκεζεπηνχ, εκεξ. παξαγσγήο ή ιήμεο θιπ.), θαζψο επίζεο αληηθαλνληθέο ζπλζήθεο
κεηαθνξάο.
β.
Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξκφδεηαη κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ
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ζε πξντφληα ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ
θαη ε απνζηνιή ηνπο ζην Γ΄ΚΝΟ.
γ.
Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη Μηθξνβηνινγηθέο, Υεκηθέο θαη Ηζηνινγηθέο θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά
φξγαλα ηεο Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο.
6.
Δάλ κεηά απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζην ηξαηησηηθφ Κηεληαηξηθφ
Δξγαζηήξην (Γ' ΚΝΟ) (κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο) αλεπξεζνχλ ζηα πξντφληα παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, φπσο ζαικνλέιεο, ζηαθπιφθνθθνη, θνινβαθηεξηδηφκνξθα θιπ, ζα δηαθφπηεηαη άκεζα ε πξνκήζεηα απφ ηνλ κεηνδφηε.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1.

Γενικά
Σν λσπφ θξέαο ζα πξέπεη:

α.
Να είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, θαηά πξνηίκεζε εγρψξηαο παξαγσγήο ή απφ ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
β.
Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλν, απαιιαγκέλν απφ ξχπαλζε, νιηθή ή κεξηθή απφςπμε, αθπδάησζε, ζήςε, επξσηίαζε, ηάγγηζε, κε θπζηνινγηθέο
νζκέο θαη γεληθψο λα κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηήξσλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ
θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο.
γ.
Να έρεη ππνζηεί ηνλ πξνβιεπφκελν πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη λα
θέξεη ζθξαγίδεο θαηαιιειφηεηαο, θαζψο θαη ηα έγγξαθα θίλεζήο ηνπ (εηζαγφκελν
ή φρη).
δ.
Να κελ έρνπλ παξέιζεη πεξηζζφηεξεο απφ επηά (7) εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία ζθαγήο (εθηφο ησλ πνπιεξηθψλ γηα ηα νπνία δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηηο 3 εκέξεο).
ε.
Να είλαη ηεκαρηζκέλν ζε νκνηφκνξθεο θαη θαλνληθνχ κεγέζνπο
κεξίδεο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Σαμηαξρίαο.
ζη.
Ζ αλαινγία ηνπ ιίπνπο θαη ησλ νζηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην
πξνβιεπφκελν πνζνζηφ.
δ.
Γεληθά ε ζθαγή, ε κεηαθνξά, ν ηεκαρηζκφο, ε ζπληήξεζε θαη
ε ζπζθεπαζία ησλ θξεάησλ, πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν ε Σαμηαξρία κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή
ε δηαδηθαζία λα γίλεηαη παξνπζία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο.
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2.

Διδικόηερες Απαιηήζεις
α.

Βοδινό
(1)

Απφ άπνςε ειηθίαο λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α.

(2)
Απφ άπνςε ηεκαρηζκνχ λα αλήθεη ζηελ Α’ θ΄ Β’ θαηεγνξία, κε πνζνζηά 75% θαη 25% αληίζηνηρα. (Ζ Γ’ θαηεγνξία επηηξέπεηαη κφλν γηα
ηελ παξαζθεπή θηκά).
(3)
Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηε δηάπιαζε ηνπ
ζθαγίνπ, λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο S, Δ, U.
(4)
Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο 1, 2, 3.
(5)
Ο θηκάο ζα παξαζθεπάδεηαη απφ ην θνκκάηη ηνπ θξέαηνο ην νπνίν ζα επηιέμεη ε κνλάδα κε ηηκή ίδηα κε απηή ηνπ θξέαηνο πνπ ζα επηιεγεί.
(6)
Να ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ησλ ΔΚ 178/2002 θαη
853/2004 ζε φηη αθνξά ηελ ηρλειαζηκφηεηα.
β.

Υοιρινό.
(1)

Απφ άπνςε ηεκαρηζκνχ λα αλήθεη ζηελ Α’ ή Β’ θαηεγν-

ξία.
(2)
Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο Δ ή
U, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε EUROP.
(3)

Σν εκηκφξην λα κε μεπεξλά ηα 50 θηιά.

(4)
Σα ζνπβιάθηα λα είλαη πεξίπνπ 75 γξακκάξηα (14 ηεκάρηα πεξίπνπ αλά θηιφ).
γ.

Ποσλερικά (Κοηόποσλα)

(1)
Να έρνπλ δέξκα ιείν θαη απαιφ, εχθνια απνζπψκελν
θαη ειαζηηθφ, θξέαο ηξπθεξφ θαη ην ζηέξλν λα είλαη εχθακπην θαη ειαζηηθφ θαζ’
φιε ηελ έθηαζή ηνπ.
(2)

Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο.

(3)

Nα έρνπλ βάξνο απφ 1,2 έσο 1,5 θηιά.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ 33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. Ζ
ζχκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνπο πξνκεζεπηέο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 4νπ ΔΓ ηεο 33 Μ/Κ
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΛΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, κεηά απφ 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηή θξίλεη φηη
ν δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (ηηκή - πνηφηεηα θιπ)
ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
α.

Όηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξν-

κεζεπηή.
β.
Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ
(ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην
Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. Σνχην απνηειεί ιφγσ θαηαγγειίαο αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ πιεκκεινχο εθηέιεζεο απηήο.
γ.

Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή.

δ.
Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ Τπεξεζία αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα.
ε.
Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.
ζη.
Αλ απνδεηρζεί φηη, ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε ηνλ ή ηνπο
πξνκεζεπηέο ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο θαη παξεθθιίλεη ησλ ηεζέλησλ
ζηφρσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
2.
Ο -νη κεηνδφηεο- ηεο ππνρξενχηαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί
λα αλαθέξεη –νπλ εγγξάθσο, ηνλ - ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν -λνπο απ’ απηφλ -ηνπο
νδεγφ ή νδεγνχο νη νπνίνη ζα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ
θαη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά απηψλ θαη ν -νη νπνίνο -νη ζα παξεπξίζθεηαη -ληαη ζηηο εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίεο γηα καθξνζθνπηθφ - πγεηνλνκηθφ
έιεγρν, ππνγξάθνληαο φπνπ απαηηείηαη ζηα πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο.
3.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο
απφ ηελ ζηξαηησηηθή ππεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν απφ ηα ζηξαηφπεδα. Ζ είζνδνο
ηνπ πξνκεζεπηή ζηα ζηξαηφπεδα ζα γίλεηαη κε ζπλνδεία απφ ηα αξκφδηα φξγαλα
αθνχ πξνζθνκίζεη ζηελ πχιε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (Αζηπλνκηθή Σαπηφ-

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333 2019-08-08
Β -9

ηεηα θαη εμνπζηνδφηεζε ή νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί φηη είλαη λφκηκνο
αληηπξφζσπνο).
4.
Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο (πνηληθά
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο
φηη:
α.
Γελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ
εμάξηεζε απφ ηελ 33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ.
β.
εξγαδνκέλσλ.

Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ

5.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα.
6.
Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα επηπιένλ θξαηήζεσλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ελδέρεηαη λα ζεζπηζηνχλ.
7.
Γηα ηπρφλ αλαθπφκελα πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο
Μνλάδνο παξαιαβήο ησλ ηξνθίκσλ, ππεχζπλνο γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη επίιπζή
ηνπο είλαη ε Γηνίθεζε ηεο Μνλάδνο. Κάζε πεξίπησζε κε επηιχζεσο ηνπ ππφςε
πξνβιήκαηνο θαζψο θαη θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο λα
αλαθέξεηαη εληφο 48ψξνπ εγγξάθσο απφ ηελ Μνλάδα ζηελ 33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ.
8.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο επί ησλ πξντφλησλ κεηαμχ παξαιακβάλνπζαο Μνλάδαο θαη ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή ε επίιπζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αξκφδην Δπηηειή ηνπ 4 νπ ΔΓ/33 Μ/Κ ΣΑΞ ν νπνίνο ζα εηδνπνηείηαη
κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή.
9.
Καηαγγειία παξαβάζεσο ηνπ πξνκεζεπηή απφ Μνλάδα γίλεηαη θαη΄
αξρήλ ηειεθσληθά ζην 4ν ΔΓ/33 Μ/Κ ΣΑΞ θαη ζηε ζπλέρεηα εγγξάθσο εληφο
48ψξνπ ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθά παξαζηαηηθά πεηζηήξηα.
10.
ε πεξίπησζε κεηαζηαζκεχζεσο θάπνηαο Μνλάδαο ν πξνκεζεπηήο
ζα ζπλερίδεη θαλνληθά ηηο παξαδφζεηο ζηελ λέα έδξα ηεο Μνλάδνο εθφζνλ ην επηζπκεί θαη ρσξίο λα απμήζεη ηηο ηηκέο.
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο
Σκεκαηάξρεο 4νπ ΔΓ/ΗΗ

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο
Δπηηειάξρεο
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ΠΡΟΘΖΚΔ
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
«6»
κα)

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Τπφδεηγκα)
Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο.
Σερληθή Πξνζθνξά (Τπφδεηγκα).
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο Κξεάησλ (Τπφδεηγκα).
Γεληθά Καη Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά Νσπψλ Κξεάησλ
Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο (Τπφδεηγ-
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33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ»
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ
08 Απγ 19
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 7/2019
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 1 θαη ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο

Παροτή πληροθοριών δημοζίεσζης ζε εθνικό επίπεδο, με ηις οποίες είναι δσναηή η
αδιαμθιζβήηηηη ηασηοποίηζη ηης διαδικαζίας ζύναυης δημόζιας ζύμβαζης:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα
(αθ)
- Ολνκαζία: 33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ :
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ηξαηφπεδν «ΑΛΔΣΑ ΛΟΤΚΑ», Πνιχθαζηξν,
ΣΚ 61200]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [33 Μ/Κ ΣΑΞ/4Ο ΔΓ, Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο]
- Σειέθσλν: [23430-53206]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [33mktax@gmail.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……]

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο
(ελφο) ζα επαλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ.
1
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[χλαςε χκβαζεο Πξνκήζεηαο λσπψλ θξεάησλ- πνπιεξηθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ γηα ηηο
αλάγθεο ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ ησλ Φξνπξψλ…
CPV: ……….
- Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 07/2019/33 Μ/Κ ΣΑΞ
- Κσδηθφο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ): [Ζκεξνκελία
Γεκνζίεπζεο
- Δθφζνλ πθίζηαληαη ,έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο]

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ
ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο
ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε
άιινλ
εζληθφ
αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

Απάληεζε:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3;
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο [] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ
είλαη
εγγεγξακκέλνο
ζε
επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ
(π.ρ.
βάζεη
εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη,
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
2

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ,
ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκχξηα επξψ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10
εθαηνκκχξηα επξψ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43
εθαηνκκχξηα επξψ.
3
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ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά
πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ
επίζεκν θαηάινγν4:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο,
ζπκπιεξώζηε
ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

α) [……]

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε [] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
απφ θνηλνχ κε άιινπο5;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ α) [……]
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο β) [……]
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
4
5

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
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δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο γ) [……]
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή [ ]
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Δλόηεηα Β: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, απηήο ηεο ελόηεηαο:
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Ολνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

Απάληεζε:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ6
Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη αλάινγε θαηάζηαζε, κε
ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ
Σηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο []Ναη []Όρη
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα
κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε
έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε
όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.

6

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 ΦΙΙ 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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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη ππεξγνιαβηθή αλάζεζε,
κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ
Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα []Ναη []Όρη
αλαζέζεη
νπνηνδήπνηε
κέξνο
ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
ππεξγνιαβίαο;
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ
ηεο
ζχκβαζεο
πνπ
ζα
αλαιάβνπλ:
[…]
Δάλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη
ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο7
Να ππνβιεζνύλ όια ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη ζην Μέξνο ΙΙΙ (Δλόηεηεο Α, Β, Γ θαη Γ)
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε8·
2. δσξνδνθία9,10·
3. απάηε11·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο12·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο13·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ14.

7

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.
8
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).
9
χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη
σο “δηαθζνξά”.
10
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 απφθαζεοπιαίζην 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 Σύκβαζεο
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).
11
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 Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ
ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
12
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.
13
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 (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
14
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 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
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Λόγνη πνπ
θαηαδίθεο:

ζρεηίδνληαη

κε

πνηληθέο Απάληεζε:

Τπάξρεη
ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή [] Ναη [] Όρη
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ15 ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή
ζηνηρεία
αλαθνξάο
ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]16
Δάλ λαη, αλαθέξεηε17:
α)
Ζκεξνκελία
ηεο
θαηαδηθαζηηθήο α) Ζκεξνκελία:[ ],
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκείν-(-α): [ ],
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνο(-νη):[ ]
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· β) [……]
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή
ζηνηρεία
αλαθνξάο
ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]18
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν [] Ναη [] Όρη
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
15
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 )
16
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
17
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
18
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
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ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»)19;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ [……]
ιήθζεθαλ20:

19

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)
20
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: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη [] Ναη [] Όρη
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο21, ζηελ Διιάδα
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;22
21

ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

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).
22
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
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): 23
[……][……][……]

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
23
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά
κε
πηζαλή Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα,
ζύγθξνπζε
ζπκθεξόληωλ
ή
επαγγεικαηηθό
παξάπηωκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, [] Ναη [] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ24;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε [] Ναη [] Όρη
νπνηαδήπνηε
απφ
ηηο
αθφινπζεο
θαηαζηάζεηο25 :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή
ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη)
αλαζηνιή
επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο -[.......................]
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη
λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο
ππφςε
ηεο
εθαξκνζηέαο
εζληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
ιεηηνπξγίαο
ππφ
απηέο
απηέο
ηηο
πεξηζηάζεηο26
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
24

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
25
. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
26
Άξζξν 73 παξ. 5.
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ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο [] Ναη [] Όρη
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα27;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο [.......................]
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο [] Ναη [] Όρη
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
κε
ζθνπό
ηε
ζηξέβισζε
ηνπ
αληαγσληζκνύ;
[…...........]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε [] Ναη [] Όρη
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ28,
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο [.........…]
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή [] Ναη [] Όρη
επηρείξεζε
ζπλδεδεκέλε
κε
απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο29;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο [...................…]
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο [] Ναη [] Όρη
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα30
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε

27

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
28
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
29
Πξβι άξζξν 48.
30
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
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αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο [….................]
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ 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,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη
απφ
ηελ
αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα
θνξέα,
λα
απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηηο
απνθάζεηο
πνπ
αθνξνχλ
ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
[] Ναη [] Όρη
επηβεβαηψζεη φηη:
Γελ
ρξεζηκνπνίεζε
θαη
δελ
ζα
ρξεζηκνπνηήζεη
(άκεζα
ή
έκκεζα)
αληηπξνζψπνπο
κφληκνποζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή
κφληκνποαπνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα
ηνπο νπνίνποδελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία
απφ ηελαπνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ
άξζξνπ 66 ηνπΝΓ 1400/73;
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ Απάληεζε:
πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/200531:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο [] Ναη [] Όρη
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

31

Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000)
επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο

λφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Α: Καηαιιειόηεηα
Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ κόλν ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη παξαθάηω
Καηαιιειόηεηα
1)
Ο
νηθνλνκηθόο
θνξέαο
είλαη
εγγεγξακκέλνο
ζηα
ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήο32; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

32

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

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: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο
Οηθνλνκηθή
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή
επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό
εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 33:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
έηνο:
[……]
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο:
[……]
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο:
[……]
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

θχθινο
θχθινο
θχθινο

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…]λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη
από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν
εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη
γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη (αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
ζηε
ζρεηηθή
δηαθήξπμε
ή
ζηελ [……],[……][…] λφκηζκα
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο είλαη ν εμήο34:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
33

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
34
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
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3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αλαινγίεο35 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο
εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[…................................…]

(πξνζδηνξηζκφο
ηεο
απαηηνχκελεο
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y36 -θαη ε
αληίζηνηρε αμία)

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
5)
Σν
αζθαιηζκέλν
πνζφ
ζηελ [……][…]λφκηζκα
αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή [……..........]
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο,
νη
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο εγγξάθσλ):
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]

35
36

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ::
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο37,
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο
αθόινπζεο
θπξηόηεξεο
παξαδόζεηο
αγαζώλ
ηνπ
είδνπο
πνπ
έρεη
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο38:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο39, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν
ηερληθό
εμνπιηζκό
θαη
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα
αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφζεη
ηα
αθφινπζα
ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ
θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξνϊόληα ή ππεξεζίεο
πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε,
γηα πξνϊόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη
37

Απάληεζε:
Αξηζκφο
εηψλ
(ε
πεξίνδνο
απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο
πνπ
αλαθέξνληαη
ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξα πνζά
εκεξνκ
παξαιήπ
θή
ελίεο
ηεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
38
Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν
δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
39
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.
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λα
αληαπνθξίλνληαη
ζε
θάπνηνλ
ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλ40 φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη
απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη
ηα
αθφινπζα
κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[] Ναη [] Όρη

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

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε [……]
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα [....……]
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαο41 ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
40

Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ
νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
41
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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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη
ηα
απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ,
επαιεζεπφκελε
κε
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα
έγγξαθα
ηεο
ζχκβαζεο
πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη

[….............................................]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο
Δλόηεηα Γ: Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη
κε
ηα
απαηηνχκελα
πξόηππα
δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη
κε
ηα
απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά
ηα
ζπζηήκαηα
ή
πξόηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

δηαηίζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο
ππνςεθίσλ
ΓΔΝ ΑΠΑΙΤΔΙΤΑΙ
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη
ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε
ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη42, εθηφο εάλ :
α) Ζ 33 Μ/Κ ΣΑΞ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ43.
β) Ζ 33 Μ/Κ ΣΑΞ έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηε 33 Μ/Κ ΣΑΞ
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ
ππνβάιιεη ζηα Μέξε Η έσο θαη IV ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο
Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ Πξνκήζεηα λσπψλ θξεάησλ- πνπιεξηθψλ θ
Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
* ΣΗΜΔΙΩΣΗ:
Σν ΣΔΤ∆ ππνγξάθεηαη απφ ηα άηνµα πνπ αλαθέξνληαη ζην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηηο εηαηξηθέο µνξθέο ηεο
Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ, θαη Α.Δ, ήηνη:
α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο.
β) ηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχµσλ Δηηαξηεψλ (Α.Δ) απφ ηνλ ∆ηεπζχλνληα χµβνπιν
θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Αλρεο (ΠΕ) Μπνχριεο Ησάλλεο
Γηεπζπληήο 4νπ ΔΓ

Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο
Σκεκαηάξρεο 4νπ ΔΓ/ΗΗ

42

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
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.
77
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33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ»
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
08 Απγ 19
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 7/2019
ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ
1.
Απνδεηθηηθά
έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο
απνηεινχλ
φια
ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ εκεδαπψλ θαη
αιινδαπψλ ηνπ (ππν)θαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά Σςμμεηοσήρ».
2.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο
δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη απφ απηνχο. ε
πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κε ηελ
ςεθηαθή ππνγξαθή απηψλ.
3.
Μέξνο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ
απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ
εθπξνζψπεζεο, θαζνξίδνληαη σο εμήο:
α.
Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ
Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΕΠΕ):
(1)

ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο.

(2)

ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο.

(3)
απφ ηελ αξκφδηα Αξρή.

Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν

(4)
Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ
επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.
(5)
Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο
ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ
πξνζθνξά.
β.
Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο
εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ):
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(1)
Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο
θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.
(2)

Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ

αξκφδηα Αξρή.
γ.

Γηα αλλοδαπά νομικά ππόζωπα:

(1)
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ
ππνπαξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο
έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν
ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.
(2)
ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη
θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη:
(α)

Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ.

(β)
Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ
φξν, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.
δ.

Σςνεηαιπιζμοί:

Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ
ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ απηφλ.
ε.

Ενώζειρ

/

κοινοππαξίερ

πος

ςποβάλλοςν

κοινή

πποζθοπά:
(1)
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην
θάζε κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.
(2)
Γήισζε
ζχζηαζεο
έλσζεο
ή
θνηλνπξαμίαο,
ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε απηήο ή απφ εθπξφζσπφ ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξφζσπνο ηεο
έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ
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αλαπιεξψλεη. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 η:
ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα
πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο
πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε
έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη
Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή
Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ
Καηαθχξσζεο».
2η:

Πποζθοπά Ενώζεων / Κοινοππαξιών:

Η.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο
θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο
ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο.
ΗΗ.
ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί,
αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξφλν
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο.
ΗΗΗ.
Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο
Αξρήο Πξνκεζεηψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
3η:
Οη ΑΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειψο ή ζε
Έλσζε πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληφηεηα,
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζχκθσλα θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα αθφινπζα:
Η.
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ
ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή φηη απηφ δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο
ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή φηη πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην
θξαηψλ – κειψλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε ππνρξέσζε
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απηή, θαζψο φηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν.3310/2005, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005.
ΗΗ.
Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε
απηνχο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ
θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.
3414/05.
4.
Δπίζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο αποκλείοςν έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα
απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ
επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν. 4412/16 ή είλαη
γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ
ηειεζίδηθε 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).
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 (EE 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 (EE 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
(EE 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 (EE 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 (EE L 309 ηεο
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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 (EE L
101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α' 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή ςπεύθςνη
δήλωζη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη ε κε ππαγσγή (ιφγνο απνθιεηζκνχ), γηα ην ζχλνιν ησλ
πξναλαθεξζέλησλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16.
Δπηζεκαίλεηαη φηη. ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε αθνξά κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
5.
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:
α.
Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 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 ή/θαη
β.
Μπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή
θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη ζπλεπψο ππνρξενχηαη λα
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ππνβάιεη
ηα
αληίζηνηρα
απνδεηθηηθά (αζθαλιζηική και θοπολογική
ενημεπόηηηα) θαη αληίζηνηρα ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Ν.4412/16.
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληνο 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 ηνπο.
6.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α.
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια
κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18, ηνπ Ν.4412/16.
β.
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε1 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
γ.
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη 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 Ν.4412/16 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε
άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα.
ε.
Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ
πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48, δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα.
ζη.
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
1

Ν.4412/16, Άξζξν 73, παξ. 5: «Καηά παξέθθιηζε από ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξ.6,
ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθό θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε
αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη όηη ν ελ ιόγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε,
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
ιεηηνπξγίαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 6»
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αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο
ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.
δ.
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 79 ηνπ
Ν.4412/16.
ε.
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί 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 ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια
κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή ςπεύθςνη
δήλωζη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη ε κε ππαγσγή (ιφγνο απνθιεηζκνχ), γηα ην ζχλνιν ησλ
πξναλαθεξζέλησλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16.
7.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη
απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5.
8.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ νηθνλνκηθφ
θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ιφγσ
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 6.
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο
Σκεκαηάξρεο 4νπ ΔΓ/ΗΗ

Αλρεο (ΠΕ) Μπνχριεο Ησάλλεο
Γηεπζπληήο 4νπ ΔΓ
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33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ»
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
08 Απγ 19
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 7/2019
TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΑ
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ)
Σόπνο, …….

Ζκεξνκελία……..

Α. ΓΗΛΩΗ
Ο / Οη ππνγξάθσλ /-νληεο ελεξγνύλ /-ληεο σο λόκηκνο /-νη εθπξόζσπνο /-νη ηεο
/ησλ Δηαηξείαο /-ηώλ:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΓΗΛΩΝΟΥΜΔ
1.
Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη /-νπλ
ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ύλαςεο ύκβαζεο γηα
ηελ Αλάδεημε πξνκεζεπηή /-ώλ θξεάησλ ησλ Φξνπξώλ Πνιπθάζηξνπ, Γηαλληηζώλ
θαη Έδεζζαο, κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππόςε ηνπο:

Σελ ππ’ αξίζκ 7/2018 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο
θξεάησλ, κε όια ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα θαη ηηο Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινύλ
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ.

δηαγσληζκό απηό.

Σν ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ

2.
Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλώζε ησλ Δηδηθώλ Όξσλ
ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντόλησλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ
απαηηνύληαη θαη αλαιύνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην ζύλνιό ηνπο.
Β. ΥΜΜΟΡΦΩΗ
3.
Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο
απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα λσπώλ θξεάησλ, ζηελ κεηαθνξά απηώλ
ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο θαη ρξόλνπο παξάδνζεο ζηηο Μνλάδεο
ελδηαθέξνληνο, θαζώο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ πξνζεζκηώλ, όπσο απηέο
νξίδνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.
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Ο/ΟΗ ΓΖΛΩΝ /-ΟΤΝΣΔ
Τπνγξαθή /-εο θαη
θξαγίδα /-εο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο
Σκεκαηάξρεο 4νπ ΔΓ/ΗΗ

Αλρεο (ΠΕ) Μπνύριεο Ησάλλεο
Γηεπζπληήο 4νπ ΔΓ
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33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ»
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
08 Αςγ 19
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 7/2019
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΡΔΑΣΩΝ
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ)
Ο / Οι ςπογπάθυν /-ονηερ ενεπγούν /-νηερ υρ νόμιμορ /-οι εκππόζυπορ /-οι ηηρ /ηυν
Δηαιπείαρ /-ιών: ………………………………………………………………………….
ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ:

1. Όηι η Δηαιπεία / οι Δηαιπείερ μαρ, πποκειμένος να διαμοπθώζει /-οςν ηην
Οικονομική Πποζθοπά ηηρ / ηοςρ για ηην ςλοποίηζη ηηρ ύνατη ύμβαζηρ για
ηην Ανάδειξη μειοδόηη ππομηθεςηή για ππομήθεια κπεάηυν για εξςπηπέηηζη
αναγκών Μονάδυν Φποςπάρ
Πολςκάζηπος - Γιαννιηζών - Έδεζζαρ
(διαγπάθεηαι ανάλογα) μελέηηζε/-αν με πποζοσή και έλαβε/-αν ςπότη ηοςρ:
• Σην ςπ’ απίθμ. 7/2019 Γιακήπςξη Γιαγυνιζμού, με όλα ηα ζσεηικά
Παπαπηήμαηά και ηιρ Πποζθήκερ ηηρ πος αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ ηος
διαγυνιζμού
• Σο ζύνολο ηος θεζμικού πλαιζίος πος καλύπηει ηον διαγυνιζμό αςηό.
2. Όηι η Δηαιπεία /οι Δηαιπείερ μαρ έλαβε /-αν γνώζη ηυν Διδικών Όπυν ηυν
ππορ παποσή ςπηπεζιών και ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών πος απαιηούνηαι και
αναλύονηαι ζηην Γιακήπςξη και ηοςρ αποδέσεηαι ΡΖΣΑ και ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζηο
ζύνολό ηοςρ.
3. Όηι η Δηαιπεία /οι Δηαιπείερ δεζμεύεηαι ζε ηιμέρ υρ καηυηέπυ:
Α/Α

ΕΙΔΟ

1.

ΥΟΗΡΗΝΟ
(ΣΜΖΜΑ1)

2.

ΜΟΥΟ
(ΣΜΖΜΑ 2)

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΣΟ
ΠΑΛΑ Α/Ο
ΜΠΟΤΣΗ Α/Ο
ΜΠΡΗΕΟΛΔ Μ/Ο
ΟΤΒΛΑΚΗ
ΠΑΝΔΣΑ Α/Ο
ΠΑΝΔΣΑ Μ/Ο
ΚΟΣΗ Μ/Ο
ΝΗΣΔΛ
ΜΠΗΦΣΔΚΗ
ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ ΥΩΡΗΑΣΗΚΑ
ΡΟΛΟ ΥΟΗΡΗΝΟ ΝΩΠΟ
ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ
ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ
ΠΑΛΑ Α/Ο
ΜΠΟΤΣΗ Α/Ο
ΔΛΗΑ – ΠΟΝΣΗΚΟ Α/Ο

ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΩ/ΚΙΛΟ
(ΥΩΡΊ ΦΠΑ)
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ΣΖθΟ Α/Ο
ΛΑΠΑ Α/Ο
ΤΚΩΣΗ
ΟΤΣΕΟΤΚΑΚΗΑ
ΟΛΟΚΛΖΡΟ
ΣΖΘΟ
ΜΠΟΤΣΗ
ΦΗΛΔΣΟ
3.

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
(ΣΜΖΜΑ 3)

ΚΟΣΟΜΠΔΪΚΟΝ ΟΤΒΛΑΚΗ
ΝΗΣΔΛ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΡΟΛΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΩΠΟ

ΑΜΝΟ
(ΣΜΖΜΑ 4)
4
ΔΡΗΦΗΑ
(ΣΜΖΜΑ 4)

5

ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
(ΣΜΖΜΑ 4)

ΚΟΣΟΟΤΒΛΑΚΗ
ΝΩΠΟ
ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΦΑΓΔΗΟ
ΔΝΣΟΘΗΑ
ΔΝΣΔΡΑ
Δ
ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΦΑΓΔΗΟ
5
ΔΝΣΟΘΗΑ
Σ
ΔΝΣΔΡΑ
ΜΠΟΤΣΗ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΣΖΘΟ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΒΑΡΟΤ 3- 5 ΚΗΛ.

Ζμεπομηνία, ............................
4. ηην πποζθεπόμενη ηιμή πεπιλαμβάνεηαι ηο ζύνολο ηυν επιβαπύνζευν
(μιζθοί και επιδόμαηα πποζυπικού, σπημαηοοικονομικά έξοδα, πποβλεπόμενοι
θόποι, αζθάλιζηπα, πάγια έξοδα, νόμιμερ κπαηήζειρ και άλλερ ζσεηικέρ δαπάνερ)
πος βαπύνει ηον πάποσο ςπηπεζιών και θα ππέπει, υρ εκ ηούηος, να έσει
ζςνςπολογιζηεί ζηην πποζθοπά.
-ΟΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Τπογπαθή
(ηίθεηαι και ζθπαγίδα ηηρ εηαιπείαρ)

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Σσηρ (ΔΜ) Γιυηίκαρ Γημήηπιορ
Σμημαηάπσηρ 4ος ΔΓ/ΗΗ

Ανσηρ (ΠΕ) Μπούσληρ Ηυάννηρ
Γιεςθςνηήρ 4ος ΔΓ

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333 2019-08-08

33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ»
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ
08 Απγ 19
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 7/2019
ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΔΑΣΩΝ

1.

ΣΜΗΜΑ 1ν
ΓΔΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΔΑΣΩΝ

α.
Ο φξνο «λσπφ θξέαο» απνδίδεηαη ζηελ παξνχζα
πξνδηαγξαθή ζηα ηκήκαηα ησλ ζθαγίσλ ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη πηελψλ, πνπ
είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ θαη δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε
ρσξίο θακία άιιε επεμεξγαζία, εθηφο απφ ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ ςχμε.
β.
Σν πξνζθεξφκελα ηεκάρηα θξέαηνο πξέπεη λα πξνέξρνληαη
απφ δψα πγηή θαη απφ ζθάγηα θαιήο δηάπιαζεο θαη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε
εγρψξηαο παξαγσγήο ή λα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ.
γ.
Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληνηε ππ’ φςηλ νη θαηά θαηξνχο
εθδνζείζεο Γγέο, Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζε
απαγφξεπζε πξνκήζεηαο θξεάησλ πξνεξρφκελα απφ δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε
ρψξεο ή πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ελδεκνχλ ινηκψδε λνζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε
Γεκφζηα Τγεία (π.ρ. ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα βννεηδψλ, αθζψδεο ππξεηφο
θιπ.) ή αθνξνχλ ζε αθαίξεζε απφ ην ζθάγην ζπγθεθξηκέλσλ ηεκαρίσλ ε
θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο.
δ.
Σα δψα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο πξέπεη λα έρνπλ
ζθαγεί πξηλ 3-7 ην πνιχ εκέξεο ζε ζθαγείν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη θέξεη
απαξαηηήησο εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δ.Δ. θσδηθφ αξηζκφ ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ
γηα ηα εηζαγφκελα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ λσπά θξέαηα.
ε.
Σα ππφ πξνκήζεηα ζθάγηα, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα
έρνπλ επηζεσξεζεί απφ αξκφδην Κηελίαηξν ηεο Ννκνθηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
ηφπνπ ζθαγήο θαη λα θέξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηε Ννκνζεζία ζθξαγίδεο
φπσο παξαθάησ:
(1)
θξαγίδα
θαηαιιειόηεηαο
κε
ηελ
πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθαγίνπ γηα δεκφζηα θαηαλάισζε.

νπνία

(2)
θξαγίδα πνηνηηθνύ ειέγρνπ κε ηελ νπνία
πξνζδηνξίδνληαη ην είδνο θαη ε ειηθία ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνήιζε ην ζθάγην
θαζψο θαη ν ηφπνο ζθαγήο ηνπ δψνπ.
(3)
θξαγίδα ηξηρηλνζθόπεζεο πξνθεηκέλνπ γηα ρνηξηλά
ζθάγηα κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη φηη ηα ελ ιφγσ ζθάγηα είλαη απαιιαγκέλα
εγθπζησκέλσλ ζηνπο κπο πξνλπκθψλ ηνπ παξαζίηνπ Trichinella spiralis.
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ζη.
Σα ππφ πξνκήζεηα ζθάγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο
Δ.Δ. λα θέξνπλ πγεηνλνκηθή ζήκαλζε (ζθξαγίδα) σνεηδνχο ζρήκαηνο θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 599/85 (ΦΔΚ 213/η.Α/ 18.12.85). Δπηπξφζζεηα, ν
πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ζέηεη ππφςε ηνπ επηζεσξεηή Κηεληάηξνπ ην πηζηνπνηεηηθφ
θαηαιιειφηεηαο (CMR) ην νπνίν ζπλνδεχεη ηα εηζαγφκελα θξέαηα θαζψο θαη ην
ηηκνιφγην αγνξάο ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξψο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην
είδνο ησλ ζθαγίσλ πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ε
εκεξνκελία ζθαγήο ηνπο.
δ.
Σα ππφ πξνκήζεηα λσπά ζθάγηα (ηεηαξηεκφξηα, εκηκφξηα,
απηνηειή ζθάγηα) ζα επηζεσξνχληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο λσπνχ
θξέαηνο, θαηά ηελ εκέξα πξνκεζείαο ηνπο κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο
(κπτθή αλάπηπμε, ελαπφζεζε ιίπνπο, ειηθία δψνπ) θαη ελ γέλεη ηεο πγηεηλήο ηνπο
θαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία απνζηέσζεο ζα ιακβάλεη ρψξα ζηελ έδξα ηνπ
πξνκεζεπηή πάληνηε παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Ο πξνκεζεπηήο
επηπξφζζεηα νθείιεη λα θαζαξίδεη επηκειψο ηα πξνζθεξφκελα ηεκάρηα θξέαηνο
απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ, ηνπο ηέλνληεο, ηα κεγάια αγγεία θαη λεχξα θαηά ηηο
ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο.
ε.
ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη ε παξάδνζε
λσπνχ θξέαηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο Μνλάδεο επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ηνπ,
αλεμαξηήηνπ επνρήο θαη απφζηαζεο, κε φρεκα απηνδπλάκνπ ςχμεσο ιφγσ ηνπ
επαιινίσηνπ ραξαθηήξα ηνπ ελ ιφγσ εθνδίνπ. Σν θξέαο θαηά ην ρξφλν
παξάδνζεο ζηηο Μνλάδεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ
+7 oC, θαη νπνηαδήπνηε απφθιηζε πνπ αθνξά ζηνπο καθξνζθνπηθνχο –
νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηήξεο (π.ρ. αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο, ηεο νζκήο, ηεο
ζχζηαζεο θιπ).
2.

ΔΙΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΔΑΣΩΝ
α.

Κξέαο Μόζρνπ

(1)
θάγην
βννεηδνύο:
Ωο
ζθάγην
βννεηδνχο
ραξαθηεξίδεηαη ην ζψκα ηνπ ζθαγίνπ δψνπ, νιφθιεξν ή δηαηξεκέλν ζε εκηκφξηα κε
ηνκή, πνπ δηέξρεηαη θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, κεηά ηελ αθαίκαμε, ηελ
εθδνξά, ηνλ εθζπιαρληζκφ θαη ηελ αθαίξεζε:
(α)

Σεο θεθαιήο ζην χςνο ηεο αηιαληντληαθήο

δηάξζξσζεο.
(β)
Σσλ πξνζζίσλ θαη νπηζζίσλ άθξσλ ηα νπνία
θφβνληαη ζην χςνο ησλ θαξπνκεηαθάξπησλ θαη ησλ ηαξζνκεηαηάξζησλ
δηαξζξψζεσλ αληίζηνηρα.
(γ)
Σσλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε
ζσξαθηθή, θνηιηαθή θαη ππειηθή θνηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ
πεξηλεθξηθνχ ιίπνπο, ηνπ ιίπνπο ηεο θαξδηάο θαη ηεο ππέινπ.
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(δ)
Σσλ εμσηεξηθψλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ
ζπλαθψλ κπψλ, ηνπ καζηνχ θαη ηεο γχξσ απφ απηφλ ιηπψδνπο κάδαο, ηνπ πένπο
θαη ηνπ ιίπνπο ηνπ νζρένπ.
(ε)
Σεο νπξάο ηεο νπνίαο θφβεηαη κεηαμχ ηνπ
πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ θνθθπγηθνχ ζπνλδχινπ (άξζξ. 1 ηνπ Π.Γ. 804/1980).
(2)

Χαξαθηεξηζηηθά Κξέαηνο

(α)
Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ βννεηδέο ειηθίαο
κέρξη 2 εηψλ θαη απφ κέξε ηνπ ζθαγίνπ φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξαγξ.
2α ησλ εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
(β)

Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη γεληθά λα είλαη

εξπζξφ.
(γ)
Ζ ζχζηαζή ηνπ λα είλαη ηξπθεξή, ε ηνκή εχθνιε,
ν θφθθνο ιεπηφο θαη ην θξέαο νπδέπνηε πξέπεη λα θέξεη κψισπεο, ζηηθηέο
αηκνξξαγίεο θαη απνρξσκαηηζκέλεο πεξηνρέο.
(δ)
εζσηεξηθφ ιεπθφ θαη ζπκπαγέο.

Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη πεξηνξηζκέλν, ην δε

(3)
Πνηφηεηα θξέαηνο: Η πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο θαη θαηά
ζπλέπεηα ε εκπνξηθή ηνπ αμία απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο ειηθίαο ηνπ δώνπ,
ηεο δηάπιαζεο ηνπ ζθαγίνπ (κπϊθή αλάπηπμε) θαη ηεο πάρπλζεο (αλάπηπμε
ιηπώδνπο ηζηνύ) ηνπ δώνπ.
(α)
Ηιηθία ηνπ δώνπ: Ζ ειηθία ηνπ δψνπ εθηηκάηαη
επρεξψο απφ ηελ νδνληνθπία ηνπ. Έηζη ηα ζθάγηα θαηεγνξίαο Α (αξζεληθά θάησ
ησλ 2 εηψλ) πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Τπεξεζία έρνπλ δχν κφληκα δφληηα (κέζνη
ηνκείο), ελψ ηα ππφινηπα δφληηα είλαη λενγηιά ή φια ηα δφληηα ηνπο είλαη λενγηιά
(άξζξ. 17 ηνπ απφ 30.11.1940 Β.Γ.). Δπεηδή φκσο ε θεθαιή ηνπ δψνπ είλαη
απνθνκκέλε απφ ην ππφινηπν ζθάγην ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο βαζίδεηαη, ζε
πξαθηηθφ επίπεδν, ζην βαζκφ νζηέσζεο ηνπ ζθειεηνχ ηνπ δψνπ. Δηδηθφηεξα ζε
ζθάγηα ΜΟΥΟΤ εθηηκψληαη ηα παξαθάησ:
1/
Οη ρφλδξηλεο απνιήμεηο ησλ αθαλζσδψλ
απνθχζεσλ ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ζσξαθηθψλ ζπνλδχισλ, δελ παξνπζηάδνπλ
κηθξέο δηάζπαξηεο εξπζξέο λεζίδεο νζηίηε ηζηνχ (έλδεημε αξρφκελεο νζηέσζεο).
2/
Σν πξφζζην ηκήκα ηνπ πξψηνπ
ζηεξληδίνπ θαιχπηεηαη απφ ρφλδξν θαηά ην έλα ηέηαξην ηεο επηθάλεηάο ηνπ, ελψ ν
ρφλδξνο κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ζηεξληδίσλ κφιηο είλαη νξαηφο.
3/
Μεηαμχ ησλ αθαλζσδψλ απνθχζεσλ ησλ
ζπνλδχισλ ηνπ ηεξνχ νζηνχ παξακέλεη νξαηφο ρφλδξνο.
4/
Ζ
εβντζρηαθή
απνηειείηαη απφ ρφλδξν θαηά ηα δχν ηξίηα ηεο.

ζχκθπζε

(ηνκή)
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(β)
Γηάπιαζε – βαζκφο πάρπλζεο ηνπ ζθαγίνπ:
Ζ θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ βννεηδψλ ζε εκπνξηθέο θιάζεηο αληαπνθξίλεηαη ζηνπο
Καλνληζκνχο 1026/91/ΔΟΚ (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ησλ κπψλ)
θαη 2930/81/ΔΟΚ (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ)
ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο:
Καηεγνξία ζθαγίνπ
ζύκθωλα
κε ηε δηάπιαζή ηνπ
(1026/91/ΔΟΚ)

Πεξηγξαθή

''S''

Αλψηεξε

Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θπξηέο. Ζ
αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη εμαηξεηηθή (παξαηεξείηαη
δηπινγινπηηζκφο)

''E''

Δμαίξεηε

Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θπξηέο, έσο
πνιχ θπξηέο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη εμαηξεηηθή

''U''
''R''
''O''
''P''

Πνιχ θαιή

Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θακπχιεο ζην
ζχλνιφ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη πνιχ θαιή

Καιή

Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο ζην
ζχλνιφ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη θαιή
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο, έσο
θνίιεο. Ζ κπτθή αλάπηπμε είλαη κέηξηα
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θνίιεο, έσο πνιχ
θνίιεο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη πεξηνξηζκέλε

Αξθεηά θαιή
Μέηξηα

Καηεγνξία ζθαγίνπ
ζχκθσλα κε ηελ
θαηάζηαζε πάρπλζεο
(2930/81/ΔΟΚ)
''1''

Παρχ)

Πνιχ κηθξή
''2''

Μηθξή

''3''

Μέζε

''4''

Μεγάιε (Παρχ)

''5''

Πνιχ Μεγάιε
(Πνιχ

Πεξηγξαθή
Υσξίο ιίπνο
θνηιφηεηαο

ζην

εζσηεξηθφ

ηεο

ζσξαθηθήο

ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δηαθξίλεηαη ζαθψο
ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δηαθξίλεηαη αθφκε
Οη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ κεξνχ πξνεμέρνπλ.
ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη
δηεζεκέλνο ιίπνπο
Ο κεξφο θαιχπηεηαη ζρεδφλ πιήξσο απφ ιίπνο
θαηά ηξφπν ψζηε νη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ
είλαη ειάρηζηα εκθαλείο. ην εζσηεξηθφ ηεο
ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο κεηαμχ ησλ πιεπξψλ
είλαη ιίπνπο
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(γ)
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο
απνδεθηέο θαηεγνξίεο ζθαγίνπ βννεηδψλ απνηεινχλ απηέο κέρξη ηεο ειηθίαο ησλ 2
εηψλ (Μφζρνο), νη S, E, U ζε φηη αθνξά ζηε δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ θαη νη 1, 2, 3 ζε
φηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ.
(4)

Δπηηξεπόκελα Σεκάρηα Κξέαηνο

(α)
Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ απφ
κέξνπο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:
1/
Μεξφο: Σν ηεκάρην απηφ δηακνξθψλεηαη,
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηεκαρίσλ «θηιφην» θαη «νπίζζην θφηζη» θαη πεξηιακβάλεη ην
ηξαλο, ην ζηξνγγπιφ, ηελ νπξά θαη ην λνπά.
2/
Κηιφην: Οξίδεηαη κεηαμχ ησλ ηεκαρίσλ
«θφληξα» θαη «ιάπαο» (πξνζζίσο) θαη «κεξνχ» (νπηζζίσο).
3/
Κφληξα: Σν ηεκάρην απηφ απφ πιεπξάο
νζηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δχν (2) ηειεπηαίνπο ζσξαθηθνχο ζπνλδχινπο θαζψο θαη
ηνπο έμη (6) νζθπτθνχο ζπνλδχινπο.
4/
Μπξηδφιεο: Πξνζζίσο ην ηεκάρην απηφ
δηαρσξίδεηαη απφ ην ηεκάρην «ζπαινκπξηδφιεο» (ςεπηνκπξηδφιεο) κε ηνκή θάζεηε
ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη κεηαμχ 6εο θαη 7εο πιεπξάο.
5/
παινκπξηδφιεο: Πξνζζίσο ην ηεκάρην
απηφ δηαρσξίδεηαη απφ ην ηεκάρην «ηξάρεινο» θαη νπηζζίσο έρεη ηα φξηα ηνπ
ηεκαρίνπ «κπξηδφιεο».
6/
πάια:
Σν
ηεκάρην
απηφ
δηακνξθψλεηαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηεκαρίσλ «πνληίθη» θαη «πξφζζην θφηζη»
απφ ην πξφζζην άθξν (αξζξ. 4 ηνπ Π.Γ. 186/1981).
(β)
Ζ πξνκήζεηα απφ ηηο Μνλάδεο άιισλ ηεκαρίσλ
λσπνχ θξέαηνο (π.ρ. ηξάρεινο, ζηεζνπιεπξέο, ιάπα θιπ.), πιελ ησλ
θαζνξηδφκελσλ ζηελ Πξνζζήθε 1 ησλ εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ, δελ
πξνβιέπεηαη.
(γ)
Καη’ εμαίξεζε θαη ζε φηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα
λσπνχ θξέαηνο απφ ηε ΛΑΦ Πνιπθάζηξνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο
φπνηνπ άιινπ ηεκαρίνπ λσπνχ θξέαηνο ΜΟΥΟΤ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ.
β.

Χνηξηλό Κξέαο

(1)
θάγην ρνίξνπ: Ωο ζθάγην ρνίξνπ ραξαθηεξίδεηαη ην
ζψκα ηνπ ζθαγίνπ ρνίξνπ κεηά ηελ αθαίκαμε θαη ηνλ εθζπιαρληζκφ, νιφθιεξν ή
δηαηξεκέλν ζε εκηκφξηα, ρσξίο ηε γιψζζα, ηηο ηξίρεο, ηηο νπιέο, ηα γελλεηηθά
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φξγαλα, ην πεξηλεθξηθφ ιίπνο, ηνπο λεθξνχο θαη ην δηάθξαγκα (Καλνληζκφο
3513/93/ΔΚ).
(2)

Χαξαθηεξηζηηθά Κξέαηνο

(α)
Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ δψα βάξνπο φρη
κεγαιχηεξνπ ησλ 90-110 θηιψλ (βάξνο δσληαλνχ δψνπ). Σν ζθάγην πξέπεη λα
είλαη γδαξηνχ ηχπνπ.
(β)
Σν ρξψκα
ιεπθφθαην έσο ξνδφρξνπλ θαη ζπλεθηηθφ.

ηνπ

θξέαηνο

πξέπεη

λα

είλαη

(γ)
Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη ιεπθφ ή θαηφιεπθν
θαη λα έρεη γεληθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ
ζθαγίνπ.
(δ)
Σν καξκαξσηφ ηνπ θξέαηνο, δειαδή ην ιίπνο
πνπ απαληά αλάκεζα ζηηο κπτθέο ίλεο, δελ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο.
(3)

Πνηόηεηα Κξέαηνο

(α)
Ζ θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ ρνίξσλ ζε εκπνξηθέο
θιάζεηο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ Καλνληζκνχο 3220/84/ΔΟΚ θαη
3513/93/ΔΚ
ζχκθσλα κε ηελ εθαηνζηηαία πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε άπαρν θξέαο φπσο
παξαθάησ:
Καηεγνξία
''E''
''U''
''R''
''O''
''P''

Δμαίξεηε
Πνιχ θαιή
Καιή
Αξθεηά θαιή
Μέηξηα

% πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζώκαηνο ζε
κυηθή κάδα (θαηά βάξνο)
55 θαη πεξηζζφηεξν
50 θαη κέρξη θάησ απφ 55
45 θαη κέρξη θάησ απφ 50
40 θαη κέρξη θάησ απφ 45
θάησ απφ 40

(β)
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο
απνδεθηέο θαηεγνξίεο ζθαγίνπ ρνίξνπ απνηεινχλ νη E, U, R ζε φηη αθνξά ζηε
δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ.
(3)

Δπηηξεπόκελα Σεκάρηα Κξέαηνο

(α)
Απαγνξεχεηαη ε πξνκήζεηα ζηηο Μνλάδεο
ηεκαρίσλ λσπνχ θξέαηνο πιελ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηελ Πξνζζήθε 1 ησλ εηδηθψλ
φξσλ ζπκθσληψλ.
(β)
Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο κπξηδφιεο ηνπ
ιαηκνχ ε πξνκήζεηα ησλ νπνίσλ δελ ζπληζηάηαη θαζφηη απνηεινχλ ηεκάρηα ζαθψο
θαησηέξνπ πνηφηεηνο (αλαινγία κπτθήο κάδαο πξνο ιηπψδε – ζπλδεηηθφ ηζηφ) θαη
κηθξφηεξνπ βάξνπο (εκθάληζε κεξίδαο) απφ ηηο ινηπέο κπξηδφιεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ θαξέ.
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(γ)
Καη’ εμαίξεζε θαη ζε φηη αθνξά ηελ πξνκήζεηα
λσπνχ θξέαηνο απφ ηε ΛΑΦ Πνιπθάζηξνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο
φπνηνπ άιινπ ηεκαρίνπ λσπνχ θξέαηνο ΥΟΗΡΟΤ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ.
γ.

Κηκάο Μόζρνπ – Βννεηδώλ

(1)
Ζ παξαζθεπή κηηησηνχ (θηκά) απφ ηεκάρην λσπνχ
θξέαηνο κφζρνπ ή ρνίξνπ δένλ φπσο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηεο Μνλάδνο
αθνχ ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο πξνο απνθπγή επηκνιχλζεσλ
ηνπ πξντφληνο.
(2)
ε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο παξαζθεπήο θηκά ζηε
Μνλάδα θαη δηάζεζήο ηνπ ζηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’
φςηλ ηα παξαθάησ:
(α)
Ο θηκάο λα παξαζθεπάδεηαη παξνπζία ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ελδηαθεξφκελεο Μνλάδνο θαη
λα πξνέξρεηαη απφ ηεκάρην ηεο θαηεγνξίαο θξεάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
9 ησλ εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
(β)
Απαγνξεχεηαη
ε
δηάζεζε
παξαζθεπάζζεθε ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ πξναλαθεξζέλησλ.

θηκά

πνπ

(γ)
Ο θηκάο δελ επηβαξύλεηαη κε θακία πξόζζεηε
δαπάλε θαη πωιείηαη ζηελ ηηκή, πνπ ηειηθά έρεη δηακνξθωζεί, ηεο
θαηεγνξίαο (θνκκαηηνύ) θξέαηνο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη.
(δ)
Ζ παξαζθεπή θηκά κφζρνπ δένλ φπσο
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξηζηά απφ απηήλ ηνπ θηκά απφ ρνηξηλφ θξέαο ην νπνίν έρεη
ζαθψο ρακειφηεξε ηηκή, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλάκημή ηνπο.
(ε)
Ο θηκάο πξνέξρεηαη πάληα απφ λσπφ θξέαο,
φπσο θαη νη ινηπέο θαηεγνξίεο θξεάησλ.
δ.

νπβιάθη από Χνηξηλό Κξέαο
(1)

Πεξηγξαθή

Παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ ρνηξηλφ θξέαο ην νπνίν κε
κνξθή ηεκαρηδίσλ ε θχβσλ πιεπξάο 2 cm πεξίπνπ θέξεηαη ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλν μχιηλν ζηήξηγκα (θαιακάθη).
(2)

Βάξνο
Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη' ειάρηζην 75 γξακκάξηα

(3)

Δθαηνζηηαία ζύλζεζε
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Μπτθφο ηζηφο ρνηξηλνχ θξέαηνο θαη' ειάρηζην

(β)

Ληπψδεο ηζηφο (νξαηφο ππφ κνξθή θχβσλ) θαηά

80%.
κέγηζην 20%
(4)

Δηδηθνί Όξνη – Απαγνξεύζεηο

(α)
Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ
πξψηεο χιεο πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ ΚΣΠ.
(β)
Παξαζθεπάδνληαη απφ λσπφ ρνηξηλφ θξέαο θαη
θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε μχιηλν ζηήξηγκα (θαιακάθη) πνπ έρεη ππνζηεί εηδηθή
θαηεξγαζία (πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα).
(γ)
Σα πξντφληα δηαθηλνχληαη κε θαηάιιεια νρήκαηα
απηνδχλακνπ ςχμεο αλεμαξηήησο επνρήο έηνπο, ζε ζεξκνθξαζία φρη αλψηεξε ησλ
+3ν C. πληεξνχληαη ζε ςπθηηθνχο ρψξνπο κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηνχ ζηελ ίδηα
ζεξκνθξαζία.
(δ)
πζθεπαζία ηνπ πξντφληνο νκαδηθή ζε εηδηθνχο
πεξηέθηεο (ιεθαλίδηα) πνπ θέξνπλ επέλδπζε απφ πνιπαηζπιέλην – πνιπακίδην ή
πνιππξνππιέλην. Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην πξντφλ απφ
κνιχλζεηο - ξππάλζεηο εμσγελνχο πξνέιεπζεο θαη απφ αθπδάησζε.
(ε)
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη κε
επθξίλεηα ην είδνο θξέαηνο, ε επσλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ν θσδηθφο
ΔΔ ή ν αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ζθαγηνηερληθήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηνπ
εξγαζηεξίνπ ηεκαρηζκνχ – θνπήο ηνπ θξέαηνο θαζψο θαη φηη επηπιένλ
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΔΚ 13/2000.
(ζη)

Απαγνξεχεηαη

ε

δηάζεζε

πξνηεγαληζκέλσλ

(δ)

Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ηνπ πξντφληνο.

πξντφλησλ.

(ε)
Σα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζα
πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη :
1/
ην Π.Γ. 306/1980 (ΦΔΚ86/η.α’/14.4.80)
‘’Πεξί ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ,
απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο κηηησηνχ.’’
2/
ην
Π.Γ.
1189/1981
(ΦΔΚ
297/η.α’/08.10.81) ‘’Πεξί φξσλ ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο
θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ θαη θπθινθνξίαο απηψλ.’’
3/
ηηο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη
λα πιεξνχλ ηα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Τ.Γ. 8577/83 (ΦΔΚ 526/η.β’/24.09.83).
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4/
ηνλ Κ 422-10 ζε φηη αθνξά ζην θχιιν
επηζεσξήζεσο βηνκεραληψλ – βηνηερληψλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ.
(ζ)
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ
επεμεξγαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ παξαζθεπήο κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ησλ
ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ.
(η)
Όιεο νη ζπζθεπαζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΚΣΠ, άξζξα 21, 22, θαη 24. ε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίδεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, πηζηνπνηεηηθφ
ζην νπνίν λα θαίλεηαη φηη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη θαηάιιεια
γηα ηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ.
(5)

Δξγαζηεξηαθέο ηαζεξέο

(α)
Μηθξνβηνινγηθέο
πξντφληνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΔΚ 2073/2005.

πξνδηαγξαθέο

λσπνχ

(β)
Υεκηθέο – Ηζηνινγηθέο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ
Κσδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία
ε.

θάγηα – Κνηόπνπιωλ

(1)
Ωο λσπά ραξαθηεξίδνληαη ηα ζθάγηα πνπιεξηθψλ, ηα
νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηε ζπληήξεζή ηνπο,
πιελ ηεο δηαηήξεζήο ηνπο ζε ζεξκνθξαζία ςχμεο (0 - 4ν C).
(2)
Τπεξεζία δηαθξίλνληαη:

Σα λσπά ζθάγηα πνπιεξηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ε

(α)
Σχπνπ 70%: Δίλαη απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα,
άθξα απφ ηνλ ηαξζφ θαη θάησ, ηξαρεία, νηζνθάγν, έληεξα, γελλεηηθά φξγαλα
αδέλεο πξσθηνχ, ρνιεδφρν θχζηε θαη πλεχκνλεο. Φέξνπλ εληφο ηεο θνηιηαθήο
θνηιφηεηαο, πεξηηπιηγκέλα, ηελ θαξδηά, ην ήπαξ, ηνλ ηξάρειν θαη ηνλ κπψδε
ζηφκαρν.
(β)
Σχπνπ 65%: Όπσο παξαπάλσ αιιά θέξνπλ
ζηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα κφλν ηνλ απνθνπέληα ηξάρειν.
(3)
Σα ζθάγηα θνηφπνπισλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ
πηελά απφιπηα πγηή θξενπαξαγσγψλ θπιψλ θαη ησλ δχν θχισλ, θαιά
αλεπηπγκέλα, ειηθίαο κέρξη 3 κελψλ (Broilers).
(4)

Σα πηελά πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή πξέπεη :

(α)
Να κελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε παξεληεξηθή
νξκνλνζεξαπεία θαη λα κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγφλα

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333
2019-08-08
Β-5-10

ή άιιεο νξκφλεο κε παξφκνηα δξάζε ή γεληθά κε νπζίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ
βιαπηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ.
(β)
Να κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε ηξνθέο πνπ
πεξηέρνπλ απαγνξεπκέλεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο (π.ρ. αληηβηνηηθά) ή άιιεο νπζίεο.
Δθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί επηηξεπφκελεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο νπζίεο, πξέπεη λα
έρνπλ ηεξεζεί νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη ρξφλνη αλακνλήο πξηλ ηε ζθαγή,
φπσο απηνί πξνβιέπνληαη απφ ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ηεο θάζε νπζίαο.
(γ)
Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία
ή επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο ή ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο ή επίδξαζε ιεπθαληηθψλ
νπζηψλ πνπ δίδνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Δπίζεο λα κελ έρνπλ ππνζηεί
επεμεξγαζία κε ρξσζηηθέο, θπζηθέο ή ηερλεηέο.
(δ)
Να κελ έρνπλ ππνζηεί
αληηβηνηηθά ή κε ζπληεξεηηθέο ή ηξπθεξνπνηεηηθέο νπζίεο.

επεμεξγαζία

κε

(5)
Σα ζθάγηα πνπιεξηθψλ λα πξνέξρνληαη απφ
εγθεθξηκέλν ζθαγείν ην νπνίν ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 8 ηεο νδεγίαο 71/118/ΔΔ θαη ην νπνίν έρεη αξηζκφ
έγθξηζεο ζηνλ θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Κηεληαηξηθήο
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Ζ δε ζθαγή θαη επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη θάησ
απφ άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο.
(6)
Σα ζθάγηα πξέπεη λα είλαη Α' πνηφηεηαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 411/1976 θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:
(α)
Ζ ζάξθα λα είλαη ηξπθεξή, ην δέξκα απαιφ, ιείν
θαη εχθνια πηπζζφκελν, ην ζηέξλν ρνλδξψδεο εχθακπην ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε.
Σν ιίπνο λα κελ είλαη άθζνλν λα εκθαλίδεη ρξψκα ιεπθφ ή ειαθξά ππνθίηξηλν,
ρσξίο θαηλφκελα ηάγγηζεο.
(β)
Να κελ παξνπζηάδνπλ αλψκαιν ρξψκα ή νζκή
θαη απνθιίζεηο απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο
ηνπο ραξαθηήξεο.
(γ)
Ο ρξφλνο ζπληήξεζήο ηνπο απφ ηελ ζθαγή
κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο ζηελ Τπεξεζία λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εκέξεο.
(δ)
Να ζπληεξνχληαη κέζα ζε ςπθηηθνχο ρψξνπο
ζεξκνθξαζίαο 0 - 4 νC, ν δε ζπλνιηθφο ρξφλνο ζπληήξεζεο ηνπο απφ ζθαγή κέρξη
ηελ θαηαλάισζε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) εκέξεο.
(7)
ε θάζε ζθάγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ
πιαθίδην επθξηλψο ηα παξαθάησ:
(α)

H πνηνηηθή θαηεγνξία ηνπ ζθαγίνπ (Καηεγ. Α).

(β)

Ζ ζθξαγίδα θαηαιιειφηεηαο γηα θαηαλάισζε.
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(γ)

Ο θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ζθαγείνπ.

(δ)

Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.

(ε)

Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.

(8)
Όια ηα ζθάγηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα
θαηαιιειφηεηαο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ.
(9)
Σα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο
θαλφλεο πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζηνλ Κψδηθα
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
(10) Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά λσπφηεηαο ησλ ζθαγίσλ
πνπιεξηθψλ είλαη ηα παξαθάησ:
(α)
Σξαχκα ζθαγήο: Να θέξεη λσπέο αηκνξξαγηθέο
δηεζήζεηο. Σν αίκα λα είλαη άνζκν, φρη πεγκέλν θαη εξπζξνχ ρξψκαηνο.
(β)
κελ ππάξρνπλ αηκαηψκαηα.

Μπτθέο κάδεο: ην ζηήζνο λα είλαη ιεπθέο. Να

(γ)

Γέξκα: ηηιπλφ, ρσξίο νζκή

(δ)

Οζκή

(ε)

Άθξα: Να είλαη πγξά θαη λα θάκπηνληαη εχθνια.

θνηιηαθήο

θνηιφηεηαο:

Να

κελ είλαη

δπζάξεζηε.

(11) Σα ζθάγηα λσπψλ θνηφπνπισλ λα είλαη ειηθίαο κέρξη
ηξηψλ (3) κελψλ θαη λα έρνπλ βάξνο απφ 1.200 κέρξη 1.500 γξακκάξηα.
ΣΜΗΜΑ 2ν
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΜΝΟΔΡΙΦΙΩΝ
1.
Σα ακλνεξίθηα λα θέξνπλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο σκνπιάηεο θαη ησλ
νπηζζίσλ άθξσλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο θπαλνχ ρξσκαηηζκνχ, ζηξνγγπιή
ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ξνκβνεηδήο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηφπν ηνπ ζθαγείνπ θαη
αλαγξάθεη ΔΡΗΦΗΟ ή ΑΜΝΟ. Έιιεηςε ζθξαγίδσλ ζεκαίλεη παξάλνκε ζθαγή θαη
πηζαλφλ επηθίλδπλν θξέαο.
2.
Σα αξληά πξέπεη λα είλαη εγρψξηα θαη λα αλήθνπλ ζε ιεπηφνπξεο θαη
φρη ζε πιαηχνπξεο θπιέο. Οη νπξέο ησλ αξληψλ λα κελ είλαη θνκκέλεο.
3.
Ζ ζθαγή ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ πξν
ηξηεκέξνπ, ψζηε λα έρεη γίλεη απνζηξάγγηζε θαη φρη πιένλ ησλ 6 εκεξψλ.
4.
Σν βάξνο ηνπ ζθαγίνπ λα θπκαίλεηαη απφ 6 έσο 12 θηιά ην αλψηεξν,
εθηφο εάλ θάπνηα Μνλάδα επηζπκεί δηαθνξεηηθά.
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5.
Σν ρξψκα ηνπ ζθαγίνπ λα είλαη εξπζξφ πξνο εξπζξφιεπθν θαη νη
εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ζηηιπλέο, εθπγξέο θαη εξπζξέο.
6.
ρξσκάησλ.

Να κελ ππάξρνπλ ζεκεία αθπδαηψζεσο θαη θειίδεο άιισλ

7.
Ζ νζκή ηεο θνηιφηεηαο, απφ ην άλνηγκα πνπ θέξεη ζηελ κέζε
γξακκή λα είλαη θπζηνινγηθή. Να κελ έρεη ξππαλζεί εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά απφ
πεξηερφκελν ίνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ ζθαγή ηνπ.
8.
Κάζε αξλί λα έρεη κηα «ζθέπε» ή «κπφιηα» θνιιεκέλε ζηε πιάηε
ηνπ. Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ηνπο ζηηο ζπθσηαξηέο ή ε χπαξμε δεχηεξεο ή
πεξηζζνηέξσλ κέζα ζηε ζσξαθηθή θνηιφηεηα.
9.
Σα κάηηα ηνπ ζθαγίνπ λα είλαη δσεξά
νιφθιεξε ηελ θνηιφηεηα ηεο νθζαικηθήο θφγρεο.
10.
πάγθξεαο).

θαη

λα θαηαιακβάλνπλ

Οη ζπθσηαξηέο λα είλαη πιήξεηο (ζπθψηη, θαξδηά, ζπιήλα, λεθξά,

11.
Οη ζπθσηαξηέο λα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζηελ θπζηθή ηνπο ζέζε θαη φρη
ειεχζεξεο κέζα ζηελ ζσξαθηθή θνηιφηεηα. Σν ζπθψηη λα είλαη ζπλεθηηθφ θαη φρη
εχζξππην (ζξίβεηαη εχθνια).
12.
Οη επηθάλεηεο ησλ πλεπκφλσλ θαη ηνπ ζπθσηηνχ λα είλαη ιείεο,
ζηηιπλέο θαη έθπγξεο.
13.
Οη ηαξζνί θαη θαξπνί ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθνπεί εληειψο θαη λα
απνπζηάδνπλ. Σπρφλ παξακνλή ηνπο απνηειεί αγνξαλνκηθή παξάβαζε.
14.
Σα έληεξα λα είλαη ζηηιπλά, ειαζηηθά, ρσξίο ίρλε ελδνπαξαζίησλ.
Πξέπεη λα έρνπλ ην δηθφ ηνπο ρξψκα θαη λα κελ αλαδίδνπλ έληνλε θνπξαλψδε
νζκή.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο
Σκεκαηάξρεο 4νπ ΔΓ/ΗΗ

Αλρεο (ΠΕ) Μπνχριεο Ησάλλεο
Γηεπζπληήο 4νπ ΔΓ

ΑΔΑ: ΨΣΔ86-ΔΘ1

19PROC005419333 2019-08-08

33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ»
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
08 Ασγ 19
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 7/2019
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
(Τπόδεηγκα)
ΜΟΝΑΓΑ: ………………………………
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.
ήκερα ηελ ............................ ζσλεδρίαζε ε Δπηηροπή Παραθοιούζεζες θαη Παραιαβής ε οποία ζσγθροηήζεθε κε ηελ
Ζκερήζηα Γηαηαγή ηες……...........γηα λα προβεί ζηελ παραιαβή ηφλ σιηθώλ ποσ παραδόζεθαλ από ηολ προκεζεσηή ...........................,
ζύκθφλα κε ηελ ................. ζύκβαζε. ηε ζσλεδρίαζε ήηαλ παρόληες οη:
α. .............................. Πρόεδρος ηες Δπηηροπής.
β. .............................. Μέιος ηες Δπηηροπής.
γ. .............................. Μέιος ηες Δπηηροπής.
2.

Ζ Δπηηροπή Παραθοιούζεζες θαη Παραιαβής αθού έιαβε σπόυε:
α.

Σοσς όροσς ηες ............. ζύκβαζες.

β.

Σολ ποζοηηθό θαη ποηοηηθό έιεγτο ποσ δηελήργεζε ζηα είδε ποσ αλαθέροληαλ ζηελ παραπάλφ ζύκβαζε.

γ.

Σο εθδοζέλ σπ’ αρηζκ ………. ηηκοιόγηο πώιεζες.
Βεβαιώνει

ηελ προσωρινή παραλαβή ηφλ εηδώλ, όπφς ασηά αλαγράθοληαη ζηο σπ’ αρηζκ. …….. ηηκοιόγηο πώιεζες.
3.
Σα σπόυε παραδοηέα σιηθά ή/θαη παρετόκελες σπερεζίες δελ αληαποθρίλοληαη πιήρφς ζηοσς όροσς ηες ζύκβαζες,
θαζόζολ δηαπηζηώζεθαλ οη παραθάηφ παρεθθιίζεης:
4. Οη ελ ιόγφ παρεθθιίζεης………………… (ηο πεδίο ασηό ε Δπηηροπή γλφκοδοηεί αλ οη αλαθερόκελες παρεθθιίζεης
επερεάδοσλ ηελ θαηαιιειόηεηα ηφλ παρετόκελφλ σπερεζηώλ ή/θαη παραδοηέφλ σιηθώλ θαη ζσλεπώς αλ κπορούλ οη ηειεσηαίες λα
θαιύυοσλ ηης ζτεηηθές αλάγθες).
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

-Ο-

-ΣΑ-

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΜΔΛΖ
Ολοκαηεπώλσκο
Ηδηόηεηα σπογράθοληος

1.
Ολοκαηεπώλσκο
Βαζκός (Ο-)

Ολοκαηεπώλσκο
Βαζκός (Ο-)
2.
Ολοκαηεπώλσκο
Βαζκός (Ο-)

Αλτες (ΠΕ) Μπούτιες Ηφάλλες
Γηεσζσληής 4οσ ΔΓ

Αθρηβές Αληίγραθο
Στες (ΔΜ) Γηφηίθας Γεκήηρηος
Σκεκαηάρτες 4οσ ΔΓ/ΗΗ

./.
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33 Μ/Κ ΣΑΞΘΑΡΥΘΑ
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΔΩΝΘΩΝ»
4ν ΕΠΘΣΕΛΘΚΟ ΓΡΑΦΕΘΟ/ΘΘ
08 Απγ 19
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ
ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ 7/2019
ΤΜΒΑΗ Νο …./2019
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΔΑΣΩΝ
(ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ)
1.
ην Πνιύθαζηξν, ζήκεξα ηελ …........θαη ώξα ........... νη παξαθάησ
ζπκβαιιόκελνη :
α.
………………………….., Δληήο ηνπ 4νπ ΕΓ/33 Μ/Κ ΣΑΞ πνπ
εθπξνζσπεί θαη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηεο 33 Μ/Κ ΣΑΞΠΖ (ζην εμήο ζα
νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία "ΑΓΟΡΑΣΗ")
β.
………………………………., εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο
………………πνπ αλαδείρζεθε πξνκεζεπηήο θξεάησλ γηα αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ
ησλ Φξνπξώλ ………………………….. (ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία
"ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ")
προβήκαμε
ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο γηα πξνκήζεηα θξεάησλ πξνο θάιπςε
αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ ησλ Φξνπξώλ ………………………..
2. Η παξνύζα ζύκβαζε ζηεξίδεηαη :
α. ηελ Φ.600/………………………/33 Μ/Κ ΣΑΞ/4ν ΕΓ (Δηαθήξπμε ηνπ
Δηαγσληζκνύ).
β. ηελ Φ.600/……………………/33 Μ/Κ ΣΑΞ/4ν ΕΓ (Επηηξνπή
Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ).
γ. ηελ Φ.600/…………..…………/33 Μ/Κ ΣΑΞ/4ν ΕΓ (Καηαθύξσζε
ηνπ Δηαγσληζκνύ) πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΔΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΔΩ
1.
Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θξεάησλ, όπσο
αλαιπηηθά αλαγξάθεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα, εθόζνλ δελ ρνξεγείηαη από ηελ
ζηξαηησηηθή ππεξεζία.
Α/Α
1.

ΔΙΓΟ

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΡΔΑΣΟ

ΣΙΜΗ Δ ΔΤΡΩ/ΚΙΛΟ
(ΥΩΡΊ ΦΠΑ)
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2.
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη γηα έλα έηνο, από……….έσο
……….. κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έμη κήλεο, ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά.
3.
Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο πξνκήζεηαο ζε
άιιν πξνκεζεπηή.
4.
Η Σαμηαξρία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
νπνηεδήπνηε, κεηά από 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθόζνλ θξίλεη
όηη ν δηαγσληζκόο δελ απέδσζε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα (ηηκή, πνηόηεηα
θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:
α.

Όηαλ αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ

πξνκεζεπηή.
β.
Όηαλ εθδνζεί από δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ
(ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην
Δεκόζην, Οξγαληζκνύο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηώηεο.
γ.

Όηαλ δηαηαρζεί από Πξντζηάκελε Αξρή.

δ.
Εάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ
Τπεξεζία αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, πξντόληα.
ε.
Εάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, παξαθώιπζε ηνπ
πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.
ζη.
Εάλ απνδεηρζεί όηη, ε ζπλαιιαγή κε ηνλ πξνκεζεπηή ζίγεη ηα
ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Δεκνζίνπ γεληθόηεξα.
δ.
Πνιπθάζηξνπ.

ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ (Π)

5.
Η ηξαηησηηθή Τπεξεζία νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ύςνο ησλ
παξαγγειηώλ από ηηο Μνλάδεο ηεο, θαζόζνλ απηέο εμαξηώληαη από ηελ εθάζηνηε
ηξνθνδνηνύκελε δύλακε ησλ Μνλάδσλ θαη ηελ δηαζέζηκε νηθνλνκηθή βειηίσζε
ηνπ ζπζζηηίνπ. Γηα ην ιόγν απηό ν πξνκεζεπηήο νπδεκία νηθνλνκηθή απαίηεζε ζα
εγείξεη θαηά ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί νη
νηθνλνκηθόο ηνπ ζηόρνο (ηδίξνο)
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΞΟΓΑ
1.

Ο πξνκεζεπηήο επηβαξύλεηαη κε:

α.
Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε
ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ, όπνπ ηνπ δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία.
β.
Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθόξσλ Αζθαιηζηηθώλ
Σακείσλ θιπ όπσο παξαθάησ:

./.
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Τπέξ ΜΣ
Τπέξ Εληαίαο Αξρήο
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ)
Τπέξ Α.Ε.Π.Π
Υαξηόζεκν
ΟΓΑ 20% επί
Υαξηνζήκνπ
ΤΝΟΛΟ

4%
0,07 %
0,06 %
0,0839%
0,01678 %
4,23068 %

γ.
Επί ηνπ ηηκνινγίνπ ζα παξαθξαηείηαη Φ.Ε. ηνπ Ν. 2198/94, 4%
επί ηεο θαζαξήο αμίαο.
δ.

Σν θόζηνο ησλ εξγαζηεξηαθώλ - πγεηνλνκηθώλ ειέγρσλ.

2.
Η ηξαηησηηθή Τπεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα
κέηξα πνπ ηπρόλ ζα ιεθζνύλ από νπνηαδήπνηε Αξρή γηα απμήζεηο ησλ θάζε
θύζεσο δαπαλώλ (θόξσλ, ηειώλ θιπ.) θαη δελ επζύλεηαη νύηε απνδέρεηαη
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηόηεηαο, ηηκήο θαη ρξόλνπ παξαδόζεσο ησλ
εηδώλ.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
1.
H πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη από ην .Π.
ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ, (θαηά πεξίπησζε) όπνπ ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζέξρεηαη
πξνζθνκίδνληαο ηα ζηειέρε ησλ Δειηίσλ Απνζηνιήο ηεο πξνεγνύκελεο
εβδνκάδαο γηα αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν κε ηα αληίζηνηρα δειηία πνπ ζα
πξνζθνκίδνπλ νη Μνλάδεο. Η εμόθιεζε ζα γίλεηαη κέζσ «e-banking» θαη ζα
παξαθξαηείηαη ν αλαινγώλ Φόξνο Εηζνδήκαηνο (Ν.2198/94) επί ηεο θαζαξήο
αμίαο (δειαδή κείνλ ΦΠΑ). Δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ζα απνηεινύλ, ην
εθδηδόκελν ηηκνιόγην ησλ πξνκεζεπηώλ πνπ ζα θαηαρσξνύληαη ζπγθεληξσηηθά νη
παξειεθζείζεο πνζόηεηεο ηεο πξνεγνύκελεο εβδνκάδαο.
2.

Γηα ηηο πιεξσκέο απαηηνύληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α.

Απόδεημε ηεο εηαηξείαο

β.
Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, εθόζνλ
ρίιηα πεληαθόζηα Επξώ (1.500 €).

ην πνζό ππεξβαίλεη ηα

γ.
Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, εθόζνλ
ηξεηο ρηιηάδεο Επξώ (3.000 €).

ην πνζό ππεξβαίλεη ηα

3.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δηαθόπηεηαη ε ηζρύο ηεο ζύκβαζεο.
Επίζεο «πξνθαηαβνιή» δε δίλεηαη γηα θαλέλα ιόγν.
4.
Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από έλαξμε κέρξη ηε ιήμε νπδεκία
αλαηίκεζε ζα γίλεη δεθηή από ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία εθηόο αλ ζπληξέρνπλ
ζνβαξνί ιόγνη, πνπ ζα γίλνληαη γλσζηνί κε έγγξαθε επηζηνιή από ηελ πιεπξά
ηνπ πξνκεζεπηή, πιήξσο αηηηνινγεκέλνη κε παξαζηαηηθά θαη λνκνζεηηθά

./.
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δηαηάγκαηα. Η Τπεξεζία ζα εμεηάδεη θάζε ελδερόκελν θαη αλάινγα ζα απαληά
εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή.
ΆΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.
Οη Μνλάδεο ζα θαηαζέηνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο ζηνλ πξνκεζεπηή
εγγξάθσο 2 – 4 εκέξεο πξηλ από ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ
πξντόλησλ. Οη πνζόηεηεο ησλ εθνδίσλ ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο,
ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε. Η εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο από ηνλ
πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηε ζπκθσλεζείζα εκέξα.
2
Η μεηαθορά και παράδοζη ηων κρεάηων θα γίνεηαι, ζηις έδρες
ηων Μονάδων με μέριμνα και μεηαθορικά μέζα ηοσ προμηθεσηή, δύο θορές
ηην εβδομάδα, ζε εργάζιμες ώρες (07:30-14:00)
2.
Οη Μνλάδεο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδώλ πνπ ζα
πξνκεζεύνληαη θαη ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε
θακηά πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη αμηώζεηο, γηα
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη ή έρεη
ζηε δηάζεζε ηνπ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο είλαη απνδεθηή θαηά ηελ θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ όηαλ πξόθεηηαη γηα
θάπνην είδνο εθηόο επνρήο.
3.
Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθόηεηα θαη ππνρξενύηαη ζηνλ
νκαιό εθνδηαζκό ηηο Μνλάδεο ησλ Φξνπξώλ Πνιπθάζηξνπ θαη Γηαλληηζώλ, όπσο
θαη λα θαιύπηεη ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο ζηα είδε απηά.
4.
Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξόζσπόο ηνπ ππνρξενύηαη λα ππνγξάθεη ηα
πξαθηηθά παξαιαβήο θξεάησλ θαηά ηελ παξαιαβή απηώλ από ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο.
5.
Επεηδή ηα ππό πξνκήζεηα εθόδηα αθνξνύλ ζηελ θαζεκεξηλό
εθνδηαζκό ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Μνλάδσλ, ν κεηνδόηεο πξνκεζεπηήο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ιόγσ
αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ηηο
παξαγγειίεο ησλ Μνλάδσλ, ππνρξενύηαη εληόο 2 εκεξώλ λα απνθαηαζηήζεη ην
ξεύκα εθνδηαζκνύ.
6.
Η κεηαθνξά ησλ εππαζώλ ηξνθίκσλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ζα
γίλεηαη ζε ζπζθεπαζία κε ηελ κέζνδν VACUUM θαη κε όρεκα απηνδύλακνπ
ςύμεσο ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπόκελε άδεηα
κεηαθνξάο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε απνιύκαλζεο. Σν ππόςε όρεκα λα βξίζθεηαη
ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνύληνο ηαηξνύ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο όπνηε δεηεζεί.
7.
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθνδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη
από ηξηκειή ηνπιάρηζηνλ επηηξνπή κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ
λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ (εθόζνλ ην επηζπκεί) θαη ηνπ αξκόδηνπ δηαρεηξηζηή
εθνδίσλ.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
1.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη:

α.
Να πξαγκαηνπνηεί εκπξνζέζκσο
ηξνθίκσλ ζηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ Μνλάδσλ.

ηελ

παξάδνζε

ησλ

β.
Να παξαδίδεη ηα πξντόληα ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο πνπ
θαζνξίδνληαη κε Δγή ηεο Σαμηαξρίαο παξνπζία πάληνηε ηεο Επηηξνπήο
παξαιαβήο.
γ.
Να δέρεηαη ηνλ πγεηνλνκηθό έιεγρν ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ
ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ζηα θαηαζηήκαηά ηνπ.
δ.
Να απνδέρεηαη ηελ επηζηξνθή νπνηνπδήπνηε είδνπο ιόγσ
αθαηαιιειόηεηαο. Είδε πνπ θξίλνληαη αθαηάιιεια από θάπνηα Μνλάδα
επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, αληηθαζίζηαληαη ακέζσο κε κέξηκλά ηνπ ρσξίο
άιιε δηαηύπσζε θαη κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ
(αζρέησο ππαηηηόηεηαο αθαηαζθεύαζηνπ ή πξνκεζεπηή).
ε.
Να εθαξκόδεη κε αθξίβεηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο
πξνκήζεηα είδνπο όπσο αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνύο θαη Εηδηθνύο όξνπο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
ζη . Να αλαγξάθεη ζην ηηκνιόγην επθξηλώο ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή
όπσο αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο.
δ.

Να αλαγξάθεη ζην ηηκνιόγην ηελ πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε ηνπ

ηξνθίκνπ.
ε.
Σν θόζηνο ησλ κεηαθνξηθώλ, δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη
ηελ παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ν πξνκεζεπηήο ζα
παξαιείςεη λα ρνξεγήζεη ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ηα πξντόληα ή ρνξεγήζεη
απηά κε θαζπζηέξεζε ή δελ έρεη ηα αληίζηνηρα πξντόληα, ε Μνλάδα έρεη ην
δηθαίσκα θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο θαη ην 4ν ΕΓ/33
Μ/Κ ΣΑΞ , λα πξνβεί ζηελ αγνξά ησλ αληηζηνίρσλ πξντόλησλ από ην ειεύζεξν
εκπόξην, νπόηε ηελ ηπρόλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμύ ηεο ζπκβαηηθήο θαη
απηήο ηνπ ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαζώο θαη άιιε πξόζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε κε
ηελ αηηία απηή ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ
κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Σαμηαξρίαο, θαη κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ
επηβνιή πξνζηίκνπ.
3.
Είδε πνπ θξίλνληαη αθαηάιιεια από θάπνηα Μνλάδα επηζηξέθνληαη
ζηνλ πξνκεζεπηή, αληηθαζίζηαληαη ακέζσο κε κέξηκλά ηνπ ρσξίο άιιε δηαηύπσζε
θαη κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ.
4.
Η επηινγή ηνπ είδνπο ή ησλ εηδώλ πξνο πξνκήζεηα ελαπόθεηηαη ζηελ
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.

./.
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5.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί εηδηθό δηθό ηνπ όρεκα
γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ πνπ λα ηα εμαζθαιίδεη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο,
κνιύλζεηο θ.ιπ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
1.
Ο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο
ηεο ζύκβαζεο, (ύςνπο 5% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο
ΦΠΑ) ήηνη ……………. € ηεο Σξάπεδαο ……………..
2.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη απνδεηθηηθά
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζην 4 ν ΕΓ ηεο Σαμηαξρίαο, ηα νπνία
ζα αλαλεώλεη 10 κέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Ω ΔΚΠΣΩΣΟΤ-ΚΤΡΩΔΙ-ΓΙΑΙΣΗΙΑ
1.
Οη θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξηπηώζεηο θαζπζηεξήζεσλειιείςεσλ γηα έιιεηςε είδνπο από ηα ζπκπεξηιακβαλόκελα ζην ζπλεκκέλν
πίλαθα ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο.
α.

Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε έγγξαθε ζύζηαζε.

β.
Γηα ηελ δεύηεξε παξάβαζε πξόζηηκν κέρξη 25% ηνπ ύςνπο
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληόο 30
εκεξώλ από ηελ επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθό Σακείν ηξαηνύ.
γ.
Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε πξόζηηκν κέρξη 50% ηνπ ύςνπο ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληόο 30 εκεξώλ
από ηελ επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθό Σακείν ηξαηνύ.
δ.
Έθπησζε από ηελ θαηαθύξσζε πνπ έγηλε ζην όλνκα ηνπ θαη
γεληθά από θάζε άιιν δηθαίσκα.
ε.
Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζύκβαζεο, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνύ Σακείνπ ηξαηνύ.
2.
Οη παξαπάλσ θπξώζεηο είλαη αλεμάξηεηεο από θάζε αμίσζε ηεο
ππεξεζίαο, γηα θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα από ηελ
άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ
θαηαθπξώζεθε.
3.
Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ από ηνπο
παξαθάησ ηξόπνπο:
α.
Απεπζείαο πιεξσκή από ηνλ πξνκεζεπηή ζηε Δηαρείξηζε
Υξεκαηηθνύ ηνπ Π Πνιπθάζηξνπ.
β.
Είζπξαμε από ηα δηθαηώκαηα έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (αμία
εκπνξεπκάησλ - παξαθξάηεζε ηνπ αληίηηκνπ ησλ ηηκνινγίσλ).
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γ.
Παξαθξάηεζε από ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο
ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
4.
Οη παξαπάλσ θπξώζεηο είλαη αλεμάξηεηεο από θάζε αμίσζε ηεο
Τπεξεζίαο γηα δεκηά πνπ ζα πξνέιζεη άκεζα ή έκκεζα από ηελ άξλεζε ηνπ
πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο.
5.
Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ ν εξγνδόηεο (33 Μ/Κ
ΣΑΞ/4ν ΕΓ), κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ επόκελν πιεηνδόηε ηνπ
δηαγσληζκνύ ή ζε άιινλ πξνκεζεπηή, είηε κε δηαγσληζκό, είηε ρσξίο δηαγσληζκό
θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Η επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο βαξύλεη ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή
γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ εκεξνκελία θήξπμεο ηνπ ζαλ έθπησην
κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζύκβαζεο.
6.
Μέρξη αλάδεημεο λένπ πξνκεζεπηή ε Τπεξεζία κπνξεί, λα
πξνκεζεύεηαη πξντόληα ηεο ίδηαο πνηόηεηαο από ην ειεύζεξν εκπόξην, ε δε
δηαθνξά ηηκήο λα επηβαξύλεη ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή.
7.
Η είζπξαμε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο ηηκήο γίλεηαη είηε από όζα
ηπρόλ δηθαηνύηαη πξνο είζπξαμε, είηε από ηελ ηδηαηηέξα ηνπ πεξηνπζία θαηά ηηο
δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ εζόδσλ.
8.
Έλζηαζε ζηελ επηβνιή θύξσζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί εληόο 30
εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ν πξνκεζεπηήο έιαβε γλώζε ηεο ζρεηηθήο
απόθαζεο ηεο 33 Μ/Κ ΣΑΞ/4ν ΕΓ.
9.
ε πεξίπησζε πνπ πξντόλ (ηξόθηκν) ραξαθηεξηζζεί επηβιαβέο ή
επηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ
κέρξη θαη δηαθνπήο ηεο ζύκβαζεο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο).
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΞΑΙΡΔΔΙ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΩΔΩΝ-ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
1.
Δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή εθόζνλ δηαπηζησζεί
αλσηέξα βία, ιόγσ ηεο νπνίαο αδπλαηεί λα παξαδώζεη ηα είδε κέζα ζηνλ
ζπκβαηηθό ρξόλν. Η απόδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. αλ
πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ:
α.
Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ
εξγαζηώλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. Όηαλ ε απεξγία
έρεη δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ 2 εκεξώλ, ηόηε δελ ζπληζηά ιόγσ αλσηέξαο βίαο.
β.

Ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην ή θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή.

γ.

Πιεκκύξα

δ.

εηζκόο

ε.

Πόιεκνο

ζη. Δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή απνδεηγκέλε βιάβε ησλ
κεραλεκάησλ πνπ λα επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
./.
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δ.

Εκπνξηθόο απνθιεηζκόο κεηαθνξώλ (Δηεζλνύο δηθηύνπ).

ε.

Εκπνξηθόο απνθιεηζκόο εηζαγσγήο (EMBARGO).

2.
Σα παξαπάλσ γεγνλόηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη έγγξαθα ζηελ
Τπεξεζία από ηνλ πξνκεζεπηή θαη λα βεβαηώλνληαη από ηα απαξαίηεηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία (αξκόδηαο αξρήο) κέζα ζε 5 εκέξεο από ηόηε πνπ
ζπλέβεζαλ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΑΠΟ ΣΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΩΝ Δ.Γ
Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο
Επηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ (παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ λ.2286/1995), ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν γηα παξνρή
εμεγήζεσλ θαη, κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ
δηαγσληζκό, κπνξεί λα απνθιεηζζεί πξνκεζεπηήο γηα νξηζκέλν ή αόξηζην ρξόλν
από ην ζύλνιν ησλ πξνκεζεηώλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ιόγσ αλάξκνζηεο
ζπκπεξηθνξάο ζε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ή ιόγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί
πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ Εληαίνπ Φνξέα Ειέγρνπ Σξνθίκσλ (ΕΦΕΣ), γηα
ηελ νπνία έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα.
ΑΡΘΡΟ 10
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Απνθιείεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ε εθρώξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ππνρξεώζεώλ ηνπ, ζπλνιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνδήπνηε ηξίην.
2.
Σα δηθαηώκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ιόγσ κε εθαξκνγήο ησλ όξσλ
ζπκθσληώλ θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη από όζα ν πξνκεζεπηήο έρεη λα
ιακβάλεη από ην δεκόζην θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηώλ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο Δεκνζίσλ Εζόδσλ.
3.
Σν θείκελν ηεο ζύκβαζεο θαηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν
ηνύην ζηεξίδεηαη, όπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απόθαζε θαηαθύξσζεο ή
αλάζεζεο, εθηόο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκώλ.
4.
Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρόλ κέηξα
πνπ ζα ιεθζνύλ από νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο θόξσλ, ηειώλ θιπ θαη δελ
απνδέρεηαη θακία επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα, ηηκή θαη ζηνλ ρξόλν παξάδνζεο ησλ
εηδώλ.
5.
Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο
ιύλεηαη, εθόζνλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο
πξνζθπγή, από ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκόο, κε
εθαξκνγή ηνπ Ειιεληθνύ Δηθαίνπ.
6.
Ο παξώλ δηαγσληζκόο θαη όιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο 118/07
(Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Δεκνζίνπ).
./.
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7.
Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζύκβαζεο
νπνηεδήπνηε, κεηά από 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθόζνλ απηή
θξίλεη όηη ν δηαγσληζκόο δελ απέδσζε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα (ηηκή πνηόηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:
α.

Όηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ

πξνκεζεπηή.
β.
Όηαλ εθδνζεί από δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ
(ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην
Δεκόζην, Οξγαληζκνύο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηώηεο. Απηό απνηειεί ιόγν
θαηαγγειίαο αηηία ιύζεο ηεο ζύκβαζεο.
γ.

Όηαλ δηαηαρζεί από Πξντζηάκελε Αξρή.

δ.
Εάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη δηαζέζεη ζηελ
Τπεξεζία αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντόληα.
ε.
Εάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, παξαθώιπζε ηνπ
πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.
ζη.
Αλ απνδεηρζεί όηη, ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε ηνλ ή ηνπο
πξνκεζεπηέο ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο θαη παξεθθιίλεη ησλ ηεζέλησλ
ζηόρσλ ηνπ Δεκνζίνπ.
8.
Ο πξνκεζεπηήο αλέθεξε όηη νη εγγξάθσο εμνπζηνδνηεκέλνη απ’
απηόλ νδεγνί νη νπνίνη ζα κεηαθέξνπλ ηα πξντόληα ζηηο δηαρεηξίζεηο Σξνθίκσλ
ησλ Μνλάδσλ θαη ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά απηώλ θαη νη νπνίνη
ζα παξεπξίζθνληαη ζηηο εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίεο γηα καθξνζθνπηθό - πγεηνλνκηθό
έιεγρν, ππνγξάθνληαο όπνπ απαηηείηαη ζηα πξσηόθνιια δεηγκαηνιεςίαο σο
εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο είλαη νη:
α.

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

β.

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

9.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζην θάζε ζηξδν 2
θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ’ απηά γηα
ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ δειηία εηζόδνπ ηνπο. Με
ην πέξαο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ηα δειηία ζα επηζηξαθνύλ ζηα
ζηξαηόπεδα.
10.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπόκελνπο
από ηελ ζηξαηησηηθή ππεξεζία ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο (σξάξην) θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν από ηα ζηξαηόπεδα.
11.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνο ππεύζπλνο (πνηληθά θαη
αζηηθά) γηα θάζε αηύρεκα πνπ ηπρόλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρόκελν ζηε Μνλάδα
πξνζσπηθό ηνπ θαη ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθό ηνπ εγγξάθσο
όηη:
α.
Δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θαη
νπνηαδήπνηε άιιε εμάξηεζε από ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία.
./.
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β.
εξγαδνκέλσλ.

Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ

12.
Επηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνμελεζεί αηύρεκα από ακέιεηα
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζύλεηαη απεξηόξηζηα.
AΡΘΡΟ 11
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
1.
Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο ή
παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεηώλ ησλ ΕΔ ιύλεηαη, εθόζνλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία
πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, από ην Δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ
δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκόο.
2.
Οη πξνκεζεπηέο πνπ ζέινπλ λα επηιύζνπλ ζέκαηα δηαδηθαζίαο
πξνκήζεηαο, πνηόηεηαο, παξάπνλα θιπ λα επηθνηλσλνύλ κόλν κε ηηο Δθζεηο ησλ
Μνλάδσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζζίηην θαη κε ηελ 33 Μ/Κ ΣΑΞ/4 ν ΕΓ, πάληνηε
εγγξάθσο.
3.
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ ΑΤΣΗΡΑ θάζε ηειεθσληθή ή πξνθνξηθή επαθή
κε Δηαρεηξηζηέο Μνλάδσλ, γηα επίιπζε παξνκνίσλ πεξηπηώζεσλ.
4.
Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο ή
παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεηώλ ησλ ΕΔ ιύλεηαη, εθόζνλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία
πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, από ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ
δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκόο, κε εθαξκνγή ηνπ Ειιεληθνύ δηθαίνπ.
5.
Οη ζπκβάζεηο θαηηζρύνπλ από θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν
ζηεξίδνληαη (Δηαθήξπμεο, όξσλ ζπκθσληώλ, πξνζθνξώλ θιπ.) εθηόο από
πξνθαλή ζθάικαηα ή παξαδξνκέο.
6.
H παξνύζα ζύκβαζε θαη όιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412 «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ»
7.
Η παξνύζα ζπληάρζεθε ζε ηξία όκνηα πξσηόηππα θαη κεηά ηελ
αλάγλσζε ηεο, ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο όπσο παξαθάησ. Από ηα
πξσηόηππα απηά ην έλα θξαηήζεθε από ηε 33 M/K TAΞ/4 ν ΕΓ, ην έλα ζηάιζεθε
ζην Π Πνιπθάζηξνπ θαη ην άιιν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο.

-ΟΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΔΝΣΗ/4

νπ
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Επηηειάξρεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΕΜ) Γησηίθαο Δεκήηξηνο
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