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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΔΗΝΗ

Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ
ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, φπσο ε
ηειεπηαία πξνθχπηεη κε βάζε ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ γηα
θαζέλα απφ ηνπο έληεθα (11) επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο (νκάδεο) πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ππ’ αξηζ.
379-26/ΛΤ/2017 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ε νπνία απνηειεί
αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο
παξαπάλσ νκάδεο ηεο κειέηεο.
Αλάδνρνο πξνκεζεπηήο – ρνξεγεηήο ζα αλαδεηρζεί ν πξνζθέξσλ ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ έθπησζεο αλά επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ θαη ζπλεπψο ζα πξνθχςνπλ απφ
έλαλ έσο έληεθα αλάδνρνη.
Γηα ηα είδε ηξνθίκσλ: ειαηφιαδν, νπσξνθεπεπηηθά, θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ηρζείο
(λσπά θαη θαηεςπγκέλα) αιιά θαη γηα φπνηα άιια είδε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο, γηα ηα
νπνία εθδίδεηαη ηηκνθαηάινγνο ιηαληθήο πψιεζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Καιακάηαο απφ ην
Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Μεζζελίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ην εληαίν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο
ζα εθαξκφδεηαη επί ησλ ηηκψλ ηνπ παξαπάλσ ηηκνθαηαιφγνπ, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα
παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαη φρη επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο, νη νπνίεο είλαη απιά ελδεηθηηθέο.
.
Άξζξν 1ν
Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο,
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο:
1) Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” θαη ηδηαίηεξα
ην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/16.
2) Σνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηδηαίηεξα
ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06.
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3) Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο
απηφο ηζρχεη.
4) Σνπ ππ’ αξηζ. 379-26/ΛΤ/2017 ηεχρνπο κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ό,ηη αλαθέξεηαη ζην ηεχρνο
ζεσξείηαη σο αλαθεξφκελν ζηελ παξνχζα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηπρφλ κπνξεί
λα νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα, ε νπνία θαη ππεξηζρχεη ηεο κειέηεο.
5) Σεο ππ’ αξ. 42/2018 Απφθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ
έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο κε ΑΓΑ: Φ45ΟΧΚ4-ΥΣΘ.
6) Σεο Βεβαίσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ δέζκεπζε ζηα
νηθεία ινγηζηηθά βηβιία ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο.
7) Σηο παξαθάησ ζρεηηθέο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο:
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ
ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ
281/13-03-2018
282/13-03-2018

ΑΓΑ
6ΓΡΜΧΚ4-5ΞΦ
Φ6Υ5ΧΚ4-0Υ1

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ
ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΓΔΜΔΤΔΧΝ
15.6495.0003-1
60.6481.0001-6

8) Σνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αξηζκφ: 663/2017 .
9) Σεο ππ’ αξ. 43/2018 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο (ΑΓΑ:
ΧΔΧΧΧΚ4-ΣΜ) κε ζέκα ηελ έγθξηζε κειέηεο & ηελ θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο γηα
ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα.
Άξζξν 2ν
Παξνρή ηεπρψλ δηαγσληζκνχ - πιεξνθνξηψλ
Αληίγξαθα ησλ ηεπρψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ παξέρνληαη απφ ην site ηνπ
Γήκνπ Μεζζήλεο: www.messini.gr
Η παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (8.00 π.κ –
2.45 κ.κ.) έσο θαη κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θ. Κάηζν Ισάλλε ηει. 27223-60138 θαη
Κπξηαθνπνχινπ Μαξία ηει. 27223-60152.

Άξζξν 3ν
Υξφλνο, ηφπνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
3.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μεζζήλεο
(Γεκαξρείν Γήκνπ Μεζζήλεο, Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ & Μεηακφξθ. σηήξνο, Μεζζήλε,
Ιζφγεην), ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ).
3.2 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηνλ Γήκν Μεζζήλεο ζηελ
δηεχζπλζε : Γεκαξρείν Μεζζήλεο, νδφο Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ & Μεηακφξθ. σηήξνο,
24200 Μεζζήλε θαη ζα ιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 14:45 θαη ζα είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη γξακκέλεο
εμνινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
3.3 Η εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ
Γήκνπ Μεζζήλεο, νξίδεηαη ζηηο 29-03-2018 εκέξα Πέκπηε κε ψξα ιήμεο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ ζηηο 14:45.
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3.4 Υξφλνο έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
απφ ην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν, νξίδεηαη ζηηο 30-03-2018 εκέξα Παξαζθεπή
θαη ψξα 12:00.
3.5 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Γήκν Μεζζήλεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ παξαιαβή πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο
άιιεο πνπ ζα θαηαηεζνχλ εκπξφζεζκα.
3.6 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηνλ Γήκν Μεζζήλεο εθπξφζεζκα,
επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
3.7 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα
ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε 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 (A' 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.
3.8 Η 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 απηήο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ,
δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ
λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (π.ρ. θνηλνπξαμία).
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
Άξζξν 4ν
Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα
ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινο ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 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.

Άξζξν 5ν
Δγγπήζεηο
5.1

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη.
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5.2

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Γήκν Μεζζήλεο εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο (πξσηφηππε), ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε
παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. ε πεξίπησζε
ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, 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. Η 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. Η ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. Οη
εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.

5.3

Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο 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.

5.4 Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο.
5.5

Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά
ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.

Άξζξν 6ν
Πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ
6.1 Ο πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν κε ηελ
έλδεημε:
<< ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΔΛΟ >>
Σνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα :
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ
Τπφ ηνπ Ο.Σ.Α. Γήκνο Μεζζήλεο
Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξψλ: 29-03-2018 ψξα 14:45
ν νπνίνο πεξηέρεη:

Α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε:
<< ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ >>
Σνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα :
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ
Τπφ ηνπ Ο.Σ.Α. Γήκνο Μεζζήλεο
Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξψλ: 29-03-2018 ψξα 14:45
ν νπνίνο πεξηέρεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηνπ δηαγσληδφκελνπ:
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1) πκπιεξσκέλν ζε έληππε κνξθή ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο
(ΣΔΤΓ), ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο www.messini.gr (βι. νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ζηελ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ
ΟΓΗΓΙΑ 15 ΣΗ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. κε ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ θαη ζηελ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ
ΟΓΗΓΙΑ 23 ΣΗ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. κε ΑΓΑ: Φ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Δ).
ην παξαπάλσ ΣΔΤΓ:
α) Σε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο ζύκβαζεο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ζηελ ηθαλόηεηα ησλ
νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξέπεη, αλεμάξηεηα από ην πνζνζηό ηεο ππεξγνιαβίαο,
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα ππνβάιιεη ρσξηζηά ΤΔΥΓ γηα θαζέλαλ από ηνπο
ππεξγνιάβνπο, όπνπ παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα
κε ηηο Δλόηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ θαη ζύκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙΙ ηνπ ΤΔΥΓ.
Κάζε ρσξηζηό ΤΔΥΓ ζα είλαη δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν από
ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ ππεξγνιάβνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 79Α ηνπ Ν. 4412/2016. Δθόζνλ ν ππεξγνιάβνο είλαη θπζηθό πξόζσπν,
ην ρσξηζηό ΤΔΥΓ ππνγξάθεηαη κόλν από απηόλ.
β) Ο Γήκνο Μεζζήλεο δειώλεη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη
κόλν ηελ Δλόηεηα α ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη
νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV.
γ) Τν ΤΔΥΓ δελ απαηηείηαη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ
θαηά λόκν ππόρξεσλ πξνο ππνγξαθή ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη, σζηόζν, όηη ηπρόλ
αλαθξηβήο ή ςεπδήο δήισζε επηθέξεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνύο ή
αλαθξηβνύο δήισζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία (Απάληεζε
ζην εξώηεκα 37, ζπρλέο εξσηήζεηο – απαληήζεηο γηα ην Ν. 4412/16, ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΗΣΥ).
δ) Σύκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/17, ΦΔΚ-171 Α/13-11-17,
θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΤΔΥΓ, είλαη δπλαηή, κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά
πεξίπησζε εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απόδεημε
ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ην ζύλνιν ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηόλ. Ωο εθπξόζσπνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο πξνθύπηεη
από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν
λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή
γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο.
Η κε πξνζθόκηζε θάπνηνπ από ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιόγν
απνθιεηζκνύ ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ έλσζε, εθηόο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία ππνβάιιεηαη θνηλή.

Β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε:
<<ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ>>
Σνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα :
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ
Τπφ ηνπ Ο.Σ.Α. Γήκνο Μεζζήλεο
Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξψλ: 29-03-2018 ψξα 14:45
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ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
Νφκνπ κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, φπνπ ν πξνζθέξσλ δειψλεη φηη:
« 1) Έρσ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 4104/15-03-2018 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ
ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ θαη ηνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
2) Η πξνζθνξά κνπ είλαη ζχκθσλε κε ην ππ’ αξηζ. 379-26/ΛΤ/2017 ηεχρνο κειέηεο ηνπ
Γήκνπ Μεζζήλεο.
3) Η επηρείξεζε αθνινπζεί ηνπο Καλφλεο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο εθαξκφδνληαο θαη
δηαηεξψληαο πάγηα δηαδηθαζία ή δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ αξρψλ HACCP»
Γ)

Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε:
<<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ>>
Σνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα :
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ
Τπφ ηνπ Ο.Σ.Α. Γήκνο Μεζζήλεο
Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξψλ: 29-03-2018 ψξα 14:45
ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα έληππα
πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο, πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Έληππν
πξνζθνξάο, ην νπνίν πεξηέρεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ πξνζθνξάο ηεο
κειέηεο, γίλεηαη δεθηφ.

6.2

Δθφζνλ ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά δελ είλαη
ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζπλππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.

6.3

Αλ ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο
θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ
δηφξζσζε ή πξνζζήθε.

6.4

Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηύπσλ ή επηθπξσκέλσλ
εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνύο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ
αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο
θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε
παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα,
έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο
θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη
φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ
εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (ΑΡ0SΣΙLLΔ), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο
ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο.
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα
απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο
ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
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Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
Οη ππεξεζίεο θαη νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη θωηναληίγξαθα, θαηά ηα αλωηέξω,
ππνρξενύληαη λα δηελεξγνύλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζνπλ ηελ
αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά, ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηωλ
θωηναληηγξάθωλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ακέζωο πξνεγνύκελν ηξίκελν, ηδίωο δεηώληαο ηε
ζπλδξνκή ηωλ ππεξεζηώλ ή ηωλ θνξέωλ πνπ εμέδωζαλ ηα πξωηόηππα. Σα απνηειέζκαηα
απηνύ ηνπ ειέγρνπ ελ ζπλερεία θνηλνπνηνύληαη ζηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα νξγαληθή κνλάδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Δάλ δηαπηζηωζεί θαηά ηνλ ππνρξεωηηθό ή άιιν έιεγρν όηη ππνβιήζεθαλ αιινηωκέλα
θωηναληίγξαθα, εθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.
1599/1986 θαη πνπ επηβάιινληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν, εθόζνλ ε πξάμε απηή δελ ηηκωξείηαη
απζηεξόηεξα από άιιε πνηληθή δηάηαμε, ε δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο
ππνβιήζεθαλ ηα θωηναληίγξαθα απηά, αλαθαιείηαη ακέζωο.
(Ν. 4250/2014, Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 6, Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ έγγξαθν κε αξ. πξωη.
3699/10-09-2014, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ εγθύθιηνη κε ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ, ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9, Β8ΓΥ-ΣΚ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ εγθύθιηνο κε ΑΓΑ: ΦΡ6Φ465ΦΘΔ-ΤΚΦ)

Άξζξν 7ν
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
7.1 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ ηνπ αλαηεζεί ε πξνκήζεηα, ν δηαγσληδφκελνο
δεζκεχεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη
ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19, έσο ηξεηο κήλεο επηπιένλ.
7.2

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ ηεο παξ. 7.1 ηεο παξνχζαο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

7.3

ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ
απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

7.4 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ην δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη
ζηελ παξ. 7.1 ηεο παξνχζαο. Η παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη
ρψξα θαη ' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 7.1
αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 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.

Άξζξν 8ν
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
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8.1 Σν αξκφδην φξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ) πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3Ο ηεο
παξνχζαο. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
8.2 Σα επηκέξνπο ζηάδηα ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ έρνπλ σο εμήο:
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην
ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Σν αξκφδην 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.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ,
απνζθξαγίδνληαη, θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ (εθπηψζεσλ). Γηα φζεο
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα (α) θαη (β), νη
θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
8.3 Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε ηελ έθδνζε κίαο απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο (άξζξν 107 παξ. 18 ηνπ Ν. 4497/17 – ΦΔΚ
171Α/13-11-17), κε ηελ νπνία νξίδεηαη σο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» αλά νκάδα - επηκέξνπο
πξνυπνινγηζκφ κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη
απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηε κειέηε νπζηψδεηο
φξνπο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ γηα
θαζεκία απφ ηηο έληεθα (11) νκάδεο - επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ππ’ αξηζ. 379-26/ΛΤ/2017 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην
ζηνηρείν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
8.4

Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ ζα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο
πξνκήζεηαο, γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά, ζα απνξξηθζνχλ.

8.5 Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε
ηεο επηηξνπήο (άξζξν 117 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016).
8.6 Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π.Γ. 28/2015 (Α΄34). Καηά ηα
ινηπά, νη παξηζηάκελνη πξνζθέξνληεο ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/16.

Άξζξν 9ν
πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
9.1

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί
εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή
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δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
9.2 Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο
ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ
θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο
πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο
ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία,
πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ.4250/2014 (A' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε
ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ
ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε
δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε
αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά
κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
9.3 Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.
9.4 Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε
εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο
αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
9.5 Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
9.1 έσο 9.4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε
δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.

Άξζξν 10ν
Ιζφηηκεο θαη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο
Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ην ίδην αθξηβψο πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο αλά
νκάδα ηεο κειέηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε
γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο θαη παξνπζία απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.

Άξζξν 11ν
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Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
Η αλαζέηνπζα αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) Η νπνία ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (π.ρ. βι. παξ. 6.1Α
ηεο παξνχζαο πεξί πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξ. 7.2 ηεο παξνχζαο πεξί
κηθξφηεξνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θιπ.)
β) Η νπνία παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή
απφ ηελ ππ’ αξ. 379-26/ΛΤ/2017 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
γ) Η 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 ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9ν
ηεο παξνχζαο.
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 ην άξζξν 9ν ηεο παξνχζαο.
ε) Η νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.
ζη) Η νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/16 θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ
πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) Πξνζθνξά ππφ αίξεζε.
ε) Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηεο ππ’
αξ. 379-26/ΛΤ/2017 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
ζ) Πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο.
Άξζξν 12ν
Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
12.1

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74), φισλ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ:
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ηνπο ιφγνπο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 Ν. 4412/2016 ζε βάξνο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) ή ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηήλ. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά: α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο
δηαρεηξηζηέο. β) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. γ) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο
λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
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2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
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 ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.
Αλ ην νηθείν 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 ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε.
3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη
εηζθνξέο (ηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηνλ ίδην θαη γηα ην απαζρνινχκελν
πξνζσπηθφ. ηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηα κέιε ηεο δηνίθεζήο ηνπ θαη γηα
ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ).
4. Πηζηνπνηεηηθά απφ αξκφδηα αξρή πεξί ελεκέξσζεο σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.
5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή πεξί ελεκέξσζεο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο.
6. Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ, ηνπ Παξαξηήκαηνο XI
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/16 (Βηνηερληθνχ ή Δκπνξηθνχ ή Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ), κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο ζε απηφ.
7. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο 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.
8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη αλ ππάξρνπλ θαη πνηέο είλαη νη πξάμεηο επηβνιήο
πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζε βάξνο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν
(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.

11

18PROC002808743 2018-03-15
9. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.) θαη αξηζκφο
κεηξψνπ παξαγσγνχ (αξηζκφο Δ.Μ.ΠΑ.) γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ πνπ
εληάζζνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ νηθ. 181504/9.8.2016
(ΦΔΚ 2454/Β/2016) κε ζέκα «Καηάξηηζε, πεξηερφκελν θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ
Δ.Μ.ΠΑ. … ». Οη ζπκκεηέρνληεο παξαγσγνί ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο θαη
αξηζκνχο Δ.Μ.ΠΑ. πνπ αθνξνχλ ηελ δηθηά ηνπο επηρείξεζε ελψ νη κεηαπσιεηέο –
έκπνξνη θαηαζέηνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο θαη ηνπο αξηζκνχο Δ.Μ.ΠΑ. ησλ
πξνκεζεπηξηψλ εηαηξεηψλ.
Δάλ δελ πθίζηαηαη ε παξαπάλσ ππνρξέσζε: Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ φηη δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθψλ εγγξαθήο ζην
Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.) θαη αξηζκψλ Δ.Μ.ΠΑ. ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ νηθ.
181504/9.8.2016 (ΦΔΚ 2454/Β/2016), πνπ αθνξνχλ είηε ηελ δηθηά ηνπο επηρείξεζε είηε
ηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο.
10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ
θάπνηνο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο απνθιεηζκνχ:

(α) Δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ. 4412/2016,
(β) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε
ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,
(γ) Δελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ λ. 4412/2016,
(δ) Δελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από ηελ πξόηεξε
ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο
ζύκβαζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016.
(ε) Δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο
ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή
άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο,
(ζη) Δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ
απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δελ έρεη απνθξύςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο,
(δ) Δελ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.
11. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο φηη δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Άιισο, ππεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ φηη:
α) Γελ πθίζηαηαη πεηζαξρηθφο θνξέαο, ν νπνίνο λα πηζηνπνηεί φηη δελ έρεη δηαπξάμεη
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά
ηνπ.
β) Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ
ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
απφθαζε απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4412/2016.
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13. 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.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
εκπξφζεζκα ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ.
12.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 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 εηδνπνίεζεο
ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ
αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
12.3 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
12.4 Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο
πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
12.5 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.
4412/16 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.1 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/16,
απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13
ηεο παξνχζαο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ρσξίο
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 12.1 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/16, ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
12.6 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ε’ ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν πξνκεζεπηή - ρνξεγεηή αλά νκάδα - επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ κειέηεο ηεο
πξνκήζεηαο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 12.3, 12.4 ή
12.5. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη
κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
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Άξζξν 13ν
Υξφλνο ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο
13.1 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο, θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. Γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
13.2 Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη
πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6ν ηεο παξνχζαο , νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε
γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα
ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα
ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ
άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο.
13.3 ε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ νςηγελείο κεηαβνιέο απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
«πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη
ηεο ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.

Άξζξν 14ν
Καηαθχξσζε – ζχλαςε ζχκβαζεο
14.1 ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 θαη επφκελα ηνπ Ν. 4412/2106.
14.2 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε
πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
14.3 Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα
αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ
ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο θαη κφλνλ
ζηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 26 ηνπ
αξζ. 107 ηνπ Ν. 4497/17, ΦΔΚ-171 Α/13-11-17.
14.4 Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
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πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5ν ηεο
παξνχζαο.
14.5 Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη
λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξ. 15.1 ηεο παξνχζαο.
14.6

Σν ζπκθσλεηηθφ ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηα είδε ηξνθίκσλ: ειαηφιαδν, νπσξνθεπεπηηθά, θξέαηα,
πνπιεξηθά θαη ηρζείο (λσπά θαη θαηεςπγκέλα) αιιά θαη γηα φπνηα άιια είδε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο, γηα ηα νπνία εθδίδεηαη ηηκνθαηάινγνο ιηαληθήο πψιεζεο γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Καιακάηαο απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ην εληαίν
πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζα εθαξκφδεηαη επί ησλ ηηκψλ ηνπ παξαπάλσ
ηηκνθαηαιφγνπ, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαη φρη επί ησλ ηηκψλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, νη νπνίεο είλαη απιά ελδεηθηηθέο. Σν
ζπκθσλεηηθφ απφ πιεπξάο Γήκνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν.

Άξζξν 15ν
Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο
15.1 Η αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ
απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή
β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 14.5 ηεο παξνχζαο.
15.2 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/16,
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
15.3

Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη
κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκα ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ
επαλάιεςε ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.

15.4

Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 15.1 θαη 15.2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ
πξνζθνξψλ.
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15.5 Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε
νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ
πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν. 4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.

Άξζξν 16ν
Δλζηάζεηο πνπ αζθνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε
εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) –
Παξάβνιν (άξζξν 127 Ν. 4412/16)
16.1

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000)
επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη
ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο
δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

16.2 Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε
ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11 ηνπ Ν. 4412/16. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ
πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ
φξγαλν.
16.3 Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ
παξαβφινπ.

Άξζξν 17ν
Σφπνο, ρξφλνο θαη ηξφπνο παξάδνζεο
17.1 Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Σα είδε
ζα παξαδίδνληαη, ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαηφπηλ
ζπλελλνήζεσο κε ηνλ αληίζηνηρν πξντζηάκελν. Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ ζηνλ
ηφπν παξάδνζεο βαξχλνπλ θάζε θνξά ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή.

Άξζξν 18ν
Πνηνηηθφο έιεγρνο
18.1 Όια ηα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη
αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο επίζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο.
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18.2 Οη επηηξνπέο παξαιαβήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεξγνχλ πνζνηηθφ έιεγρν,
καθξνζθνπηθφ έιεγρν, πξαθηηθή δνθηκαζία θαη λα δεηνχλ ρεκηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη
θηεληαηξηθέο εμεηάζεηο, πξνο δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ
πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχλ απαξαίηεηα θαη κε πιήξε ζρνιαζηηθφηεηα νη
επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηα πξνκεζεχνπλ.

Άξζξν 19ν
Υξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο – Παξάηαζε ζχκβαζεο
19.1

Υξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο, κε δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο λα παξαηείλεη ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε πξνκήζεηαο γηα ηξεηο ( 3 ) κήλεο.

Άξζξν 20ν
Δηδηθνί φξνη
20.1

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο
ηεο, γηα έθηαθηνπο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κνλνκεξψο θαη αδεκίσο
γη’ απηήλ, λα παξαιακβάλεη πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηηο
πξνυπνινγηζζείζεο. Η επηθαηξνπνίεζε γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ηεο πνζφηεηαο
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ γίλεηαη κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ.

20.2

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε γηα ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνζφηεηα πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη ηελ ηηκή πξνζθνξάο πνπ θαηαθπξψζεθε κε ην δηαγσληζκφ.

20.3

Ο Αλάδνρνο ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε ηπρφλ δηθαίσκά ηνπ
θαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ λα πξνζβάιιεη ή δηαξξήμεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε πξνκήζεηαο γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαζψο θαη απφ θάζε αγσγή ή έλζηαζή ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ Α.Κ.

20.4

ε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ θιάδνπ ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή, ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εθνδηάζεη θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
Άξζξν 21ν
Όξνη νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ

21.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ - ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο : 38.174,73 € ρσξίο Φ.Π.Α. ( 43.719,98 € κε Φ.Π.Α. )
Πξνυπνινγηζκφο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ: 38.174,73 € ρσξίο Φ.Π.Α. ( 43.719,98 € κε
Φ.Π.Α. )
21.2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, πνπ αθνξά ε παξνχζα δηαθήξπμε,
ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 60.6481.0001 «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Παηδηθψλ
ηαζκψλ» απφ ΔΠΑ κε 19.667,33 € γηα ην έηνο 2018 θαη κε 17.896,32 € γηα ην έηνο 2019
θαη ηνλ Κ.Α. 15.6495.0003 «Δλίζρπζε Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ» απφ Ιδίνπο Πφξνπο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ κε 3.693,80 € γηα ην έηνο 2018 θαη 2.462,53 € γηα ην έηνο 2019.
Οπδεκία απαιιαγή παξέρεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θφξν ή ηέινο ηνπ Γεκνζίνπ. Δηδηθά ν θφξνο
πξνζηηζέκελεο αμίαο βαξχλεη ηνλ Γήκν Μεζζήλεο. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη απφ ηνλ Γήκν
Μεζζήλεο, αθνχ εθδνζνχλ εληάικαηα πιεξσκήο κεηά ηελ ππνβνιή ηζφπνζσλ εμνθιεηηθψλ
ηηκνινγίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γηα ηελ είζπξαμε δηθαηνινγεηηθψλ.
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Άξζξν 22ν
Σξφπνο πιεξσκήο – Κξαηήζεηο
22.1 Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ, ηα
νπνία παξαγγέιινληαη θάζε θνξά, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, κε ηελ έθδνζε
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/16.
22.2 ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Σν πνζνζηφ ηνπ
Φ.Π.Α. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, βαξχλεη ην Γήκν.
Άξζξν 23ν
Γεκνζίεπζε
23.1 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα δεκνζηεπηεί:
1) ε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο (Καηεπζπληήξηα
Οδεγία 19 ηεο ΔΑΑΓΗΤ – 2ε Έθδνζε, κε ΑΓΑ: ΧΧΤΓΟΞΣΒ-Θ73, άξζξν 18 ηνπ Ν.
4469/2017).
Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
(άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009).
2) ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
3) ηελ ηζηνζειίδα Γ. Μεζζήλεο www.messini.gr
4) Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο
γεληθψλ ππεξεζηψλ.
5) Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ Γήκνπ Μεζζήλεο.
23.2

Η παξνχζα δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΩΝΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ. : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 379-26/ΛΤ/2017
Κ.Α. : 60.6481.0001
15.6495.0003
CPV: 15800000-6

ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 43.719,98 € (ΜΕ Φ.Π.Α. )

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΚΣΕΛΕΕΧ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :N. 3852/2010 «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο
Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο
Γηνέθεζεο Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο»
Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα
Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ»,
Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ».

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
Γ..Τ.
Δ..Τ.
ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΜΕΗΝΗ, 25 – 10 – 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
ύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 11543/26-03-2013 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγεένπ
Εζσηεξηθώλ πεξέ αλΪδεημεο πξνκεζεπηώλ – ρνξεγεηώλ πξνκεζεηώλ ησλ Δάκσλ, ησλ
ΙδξπκΪησλ θαη όισλ ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, ησλ Πεξηθεξεηώλ ησλ ΙδξπκΪησλ θαη
ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδΫζκσλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ, όπνπ
ζην ΦΕΚ 240 Σεύρνο Α΄ δεκνζηεύηεθε πξΪμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκΫλνπ πνπ θπξώζεθε κε
ην Ϊξζξν 48 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) θαη ε νπνέα ζην Ϊξζξν 4 πξνβιΫπεη: « Η
δηαδηθαζέα αλΪδεημεο πξνκεζεπηώλ – ρνξεγεηώλ, γηα πξνκάζεηεο α. ηξνθέκσλ, β. ινηπώλ
αλαισζέκσλ εηδώλ παληνπσιεένπ θαζώο θαη παξνρώλ ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ, γ.
πεηξειαηνεηδώλ θαη δ. θαξκΪθσλ θαη αλαισζέκνπ πιηθνύ γηα ηηο αλΪγθεο ησλ δάκσλ ησλ
ΙδξπκΪησλ θαη όισλ ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, πξαγκαηνπνηεέηαη εθεμάο από ηνπ
νηθεένπο Δάκνπο».
Οη παξαπΪλσ δηαηΪμεηο δελ θαηαξγνύληαη/ηξνπνπνηνύληαη κε ην Ν. 4412/2016,
ζπλεπώο παξακΫλνπλ ζε ηζρύ.
Επέζεο, ζύκθσλα κε ηελ ΠξΪμε 14/2015 ηνπ Σ’ Κιηκαθένπ ηνπ Ειεγθηηθνύ
πλεδξένπ, «… Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 παξ. 1 ηνπ λ. 3438/2006, γηα ηελ
θΪιπςε ησλ αλαγθώλ, κεηαμύ Ϊιισλ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζένπ δηθαένπ, ζηα
νπνέα εληΪζζνληαη θαη νη δάκνη, θαη ησλ ηδξπκΪησλ ηνπο, σο πξνο ζπγθεθξηκΫλεο
θαηεγνξέεο ηξνθέκσλ, άηνη ειαηνιΪδσλ, νπσξνθεπεπηηθώλ, θξεΪησλ, πνπιεξηθώλ θαη
ηρζύσλ (λσπώλ θαη θαηεςπγκΫλσλ), εθδέδεηαη δειηέν πηζηνπνέεζεο ηηκώλ από ηηο αξκόδηεο
Τπεξεζέεο Εκπνξένπ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθάζεσλ θαη άδε Πεξηθεξεηώλ (Ϊξζξν 186
παξ. ΙΙ Δ πεξ. 16 ηνπ λ. 3852/2010), κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη ε κΫζε ιηαληθά ηηκά
πώιεζεο ησλ σο Ϊλσ εηδώλ (πξβι. Πξ. Κιηκ. IV Σκ. 118/2013).».
ΣΫινο, ν Ν. 4412/2016 ζην Ϊξζξν 95 παξ.6 αλαθΫξεη όηη: «6. ηηο δηαδηθαζέεο
ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκεζεηώλ κε θξηηάξην ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ηηκάο, ε ηειεπηαέα κπνξεέ λα
πξνθύπηεη θαηΪ ηελ πξνζθεξόκελε Ϋθπησζε επέ ηνηο εθαηό ζηελ ηηκά ηνπ εέδνπο, βΪζεη
ηηκώλ αλαθνξΪο, όπσο απηΫο πξνζδηνξέδνληαη από ηελ θεέκελε λνκνζεζέα.»
H παξνύζα κειΫηε αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα ηξνθέκσλ, πνπ ζα πιεξεέ ηηο
αλαθεξόκελεο ζην ηεύρνο “2. Σετνικές Προδιαγραθές”.
Σα ππό πξνκάζεηα εέδε πξννξέδνληαη γηα ηνπο ηξεηο παηδηθνύο ζηαζκνύο Δ.Ε.
Μεζζάλεο θαη ηνλ παηδηθό ζηαζκό Δ.Ε. Αλδξνύζαο, θαζώο επέζεο ην θνηλσληθό
παληνπσιεέν ηνπ Δάκνπ, πξνβιΫπνληαο λα θαιύςνπλ ηηο αλΪγθεο γηα Ϋλα Ϋηνο.
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο παξνύζαο κειΫηεο αλΫξρεηαη ζε 43.719,98 €
(ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α), ζα θαιπθζεέ από ηδένπο πόξνπο θαη ΕΠΑ θαη
απνηειεέηαη από Ϋλδεθα (11) μερσξηζηνύο επέ κΫξνπο πξνϋπνινγηζκνύο:
1) ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΧΝ
ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
2) ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΤ

18PROC002808743 2018-03-15
ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
3) ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ
4) ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΧΝ
ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
5) ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
6) ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε.
ΜΕΗΝΗ
7) ΟΜΑΔΑ 7: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΤΑ
8) ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
9) ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
10)ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΑΙΔΙΚΧΝ
ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
11)ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
Ο κάθε ενδιαθερόμενος μπορεί να δώζει προζθορά
προϋπολογιζμούς ενδιαθέρεηαι, δηλαδή από έναν έφς ένηεκα.

για

όζοσς

Ανάδοτος προμηθεσηής – τορηγηηής θα αναδειτθεί ο προζθέρφν ηο
μεγαλύηερο ποζοζηό έκπηφζης ανά επιμέροσς προϋπολογιζμό και ζσνεπώς θα
προκύυοσν από έναν έφς ένηεκα ανάδοτοι.
Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκάζεηαο πνπ αθνξΪ ε παξνύζα
κειΫηε, ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 60.6481.0001 «Πξνκάζεηα ηξνθέκσλ γηα ηηο αλΪγθεο ησλ
Παηδηθώλ ηαζκώλ» από ΕΠΑ κε 19.667,33 € γηα ην Ϋηνο 2018 θαη κε 17.896,32 € γηα ην
Ϋηνο 2019 θαη ηνλ Κ.Α. 15.6495.0003 «Ελέζρπζε Κνηλσληθνύ Παληνπσιεένπ» από Ιδένπο
Πόξνπο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δάκνπ κε 3.693,80 € γηα ην Ϋηνο 2018 θαη 2.462,53 € γηα
ην Ϋηνο 2019.
Εθόζνλ απαηηεζεέ επηπιΫνλ πέζησζε, ζα γέλεη ηξνπνπνέεζε πξνϋπνινγηζκνύ εληόο
ηνπ Ϋηνπο 2018.

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΛΕΜΜΕΝΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο αθνξνχλ ζηελ πξνκάζεηα ηξνθέκσλ ηνπ Γάκνπ Μεζζάλεο θαη ησλ
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ .
Όια ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα πξΫπεη λα πιεξνχλ απφιπηα ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα
ηξνθέκσλ θαη πνηψλ ηνπ Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο ά ηηο απνθΪζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ
πκβνπιένπ θαζψο θαη ησλ εθΪζηνηε ηζρπνπζψλ αγνξαλνκηθψλ δηαηΪμεσλ θαηΪ πεξέπησζε θαη λα
εέλαη θαιΪ ζπζθεπαζκΫλα θαηΪ ηα εθαξκνδφκελα ζην εκπφξην.

ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
Corn flakes ζπζθεπαζέαο 500 gr. (ηκρ.)
ΑιΪηη ςηιφ ησδηνχρν ζπζθεπαζέαο ελφο (1) θηινχ (θηιΪ)
Αιεχξη ηππνπνηεκΫλν ζπζθεπαζέαο ελφο (1) θηινχ γηα φιεο ηηο ρξάζεηο (θηιΪ)
Αιεχξη ηχπνπ Φαξέλα 500γξ. (ηκρ.)
Αλζφηπξν ρχκα. (θηιΪ)
ΑξαβνζηηΫιαην 5 ιέηξσλ (ηκρ.).
ΑπγΪ θξΫζθα κΫηξηνπ κεγΫζνπο. (ηκρ.)
Βαλέιηεο (θνπηέ 30 ηεκαρέσλ).
Βνχηπξν 250 gr. ηχπνπ Κεξθχξαο ά αληέζηνηρν (ηκρ.)
ΓΪια καθξΪο δηαξθεέαο ζπζθεπαζέαο 400γξακ. (ηκρ.)
ΓΪια ζπκππθλσκΫλν εβαπνξΫ (πιάξεο) ζπζθεπαζέαο 410 gr (ηκρ.).
Γαινπνχια βξαζηά 2,5 Kgr. (θηιΪ) .
Γηανχξηη ζηξαγγηζηφ ζπζθ.1Kgr. (ηκρ.).
Διαηφιαδν ΔΞΣΡΑ παξζΫλν νμχηεο 0 – 1 εγρψξην ζπζθεπαζέαο 5 ιέηξσλ (ηεκ.).
ΔκθηαισκΫλν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ 1,5 ιέηξνπ (ηκρ.).
ΕΪραξε Ϊρλε 500 gr. (ηκρ.).
ΕΪραξε ζπζθεπαζέαο ελφο (1) θηινχ .
ΕπκαξηθΪ ζπζθεπαζέαο 500 γξ. (ηκρ.).
ΚαθΪν ζθφλε ζπζθεπαζέαο 125 gr (ηκρ.).
ΚαλΫια ηξηκκΫλε ζπζθεπαζέαο 50 gr. (ηκρ.).
ΚαξακΫιεο δειΫ ζπζθεπαζέαο ελφο (1) θηινχ (θηιΪ).
ΚαθΫο ζπζθεπαζέαο 500 gr. (ηκρ.).
Κφξλ ΦιΪνπεξ 200gr. (ηκρ.).
ΚξΫκα αξαβνζέηνπ βαλέιηα 160 gr. (ηκρ.).
ΚξΫκα γΪιαθηνο 500 gr. (ηκρ.).
ΚξηζαξΪθη ζπζθεπαζέαο 500γξακ. (ηκρ.).
Ληπαξά Φπηηθά Οπζέα γηα επΪιεηςε 70%,κε 50,4% ειαηφιαδν ρσξέο ζπληεξεηηθΪ, ρσξέο
πδξνγνλσκΫλα ζπζθεπαζέαο 500 gr.
(ηκρ.).
ΜαγηΪ μεξά 20 gr. (ηκρ.).
ΜαθαξνλΪθη θνθηφ ζπζθεπαζέαο 500γξακ. (ηκρ.).
Μαθαξφληα ζπζθεπαζέαο 500γξακ. (ηκρ.).
ΜαξκειΪδα ζπζθεπαζέαο 500 gr. (ηκρ.).
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ΜΫιη ζπζθεπαζέαο 1000 gr. ΑλζΫσλ ά θσλνθφξσλ (θηιΪ).
ΜεξΫληα ζπζθεπαζέαο 1 Kgr. (πξαιέλα θνπληνχθη κε θαθΪν & γΪια) (ηκρ.).
Μπδάζξα μεξά εγρψξηα (θηιΪ).
Νεξνθνκπφζηα ξνδΪθηλν θαζαξνχ βΪξνπο 820 gr. (ηκρ.)..
Ξχδη ζπζθεπαζέαο 400 gr. (ηκρ.).
Παγσηφ ζπζθεπαζέαο 2 lt. φιεο νη γεχζεηο (ηκρ.).
ΠΫλεο ζπζθεπαζέαο 500γξακ. (ηκρ.).
ΠνξηνθαιΪδα ζπκππθλσκΫλε ζπζθεπαζέαο 1 lt. (ηκρ.).
Ρέγαλε ζπζθεπαζέαο 50 gr. (ηκρ.).
Ρχδη ζπζθεπαζέαο 500 γξ. (ηκρ.).
ηκηγδΪιη ςηιφ ζπζθεπαζέαο 500γξακ. (ηκρ.).
φδα 20 gr. (ηκρ.).
Σνκαηνρπκφο ζπζθεπαζέαο 500 gr. (ηκρ.).
ΣζΪη ζπζθεπαζέαο 50 gr. (ηκρ.).
Σπξέ γξαβηΫξα εγρψξηα (θηιΪ).
Σπξέ θαζΫξη κπαζηνχλη ηχπνπ Gνuda ά αληέζηνηρν 2,5 Kgr. (θηιΪ).
Σπξέ θΫηα (θηιΪ).
ΦαθΫο ζπζθεπαζέαο 500 γξ. (ηκρ.).
Φαζφιηα ιφπηα κΫηξηα ζπζθεπαζέαο 500 γξ. (ηκρ.).
Φχιιν ζθνιηΪηα 600 gr. (ηκρ.).
Φχιιν θξνχζηαο 450γξακ. (ηκρ.).
Υπινπέηεο θνθηΫο ζπζθεπαζέαο 500 γξ. (ηκρ.).
Υπκφο θξνχηνπ ζπζθεπαζέαο 1 lt. (ηκρ.).
Φσκέ ηνζη 600 gr. (ηκρ.).

ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ
Αγγνχξηα (ηκρ.).
Άληζνο καηζΪθη (ηκρ.).
ΑξαθΪο θξΫζθνο (θηιΪ).
ΑριΪδηα (θηιΪ).
Βεξέθνθα (θηιΪ).
Γπφζκνο (ηκρ.).
Καξφηα (θηιΪ).
Καξπνχδη (θηιΪ).
ΚεξΪζηα (θηιΪ).
ΚνινθπζΪθηα (θηιΪ).
Κνπλνππέδη (θηιΪ).
Κξεκκχδηα ρνλδξΪ (θηιΪ).
Κξεκκχδηα ρισξΪ (καηζΪθη) (ηκρ.).
ΛΪραλν (θηιΪ).
Λεκφληα Α΄ πνηφηεηαο ειιεληθΪ (θηιΪ).
Ματληαλφο (ηκρ.).
Μαληαξέληα (θηιΪ).
ΜΪξαζνο (ηκρ.).
Μαξνχιηα (ηκρ.).
ΜειηηδΪλεο (θηιΪ).
Μάια (θηιΪ).
ΜπΪκηεο (θηιΪ).
ΜπαλΪλεο (θηιΪ).
ΝηνκΪηεο (θηιΪ).
ΠαηΪηεο ειιεληθΫο Α΄ πνηφηεηα (θηιΪ).
Πεπφλη (θηιΪ).
ΠηπεξηΫο (θηιΪ).
ΠνξηνθΪιηα (θηιΪ).
ΡνδΪθηλα (θηιΪ).
Ϋιηλν (θηιΪ).
θφξδα (ηκρ.).
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παλΪθη (θηιΪ).
ηαθχιηα (θηιΪ).
ΦαζνιΪθηα επνράο (θηιΪ).
ΦξΪνπιεο (θηιΪ).

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ
Καηζέθη λσπφ ειιεληθφ – (θηιΪ).
ΜνζρΪξη ςαρλφ λσπφ ειιεληθφ - (θηιΪ).
Μνζραξέζηνο θηκΪο ςαρλφ λσπφο ειιεληθφο - (θηιΪ).
Υνηξηλφ ζνπβιΪθη λσπφ - (θηιΪ).
Υνηξηλφ Ϊλεπ νζηψλ λσπφ ειιεληθφ - (θηιΪ).

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΧΝ
Άξηνο ηχπνπ 70% (θηιΪ).
Άξηνο ηχπνπ Μαξγαξέηα (ηκρ.).
Κνπινχξηα ζεζακΫληα ηχπνπ Θεζζαινλέθεο (ηκρ.).
ΜεινκαθΪξνλα (θηιΪ).
ΣζνπξΫθηα (θηιΪ).
ΦξπγαληΪ (θηιΪ).

ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
ΑξαθΪο θαηεςπγκΫλνο (ζπζθεπαζκΫλνο) - (θηιΪ).
ΦΪξη πΫξθα θηιΫην θαηεςπγκΫλν (ζπζθεπαζκΫλν) - (θηιΪ).
Κνηφπνπιν λσπφ (ζπζθεπαζκΫλν) - (θηιΪ).
ΦαζνιΪθηα θαηεςπγκΫλα (ζπζθεπαζκΫλα) - (θηιΪ).

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΛΕΜΜΕΝΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

3. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειΫηεο αλΫξρεηαη ζε 43.719,98 € (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ
ηνπ ΦΠΑ) θαη απνηειεέηαη απφ Ϋληεθα (11) μερσξηζηνχο επηκΫξνπο πξνυπνινγηζκνχο:
1) ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΣΡΟΦΗΜΑ)
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΖΝΖ……………………… 11.471,00 €
2) ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΣΡΟΦΗΜΑ)
ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ ………………...….. 2.945,61 €
3) ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΣΡΟΦΗΜΑ)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ……………………….………. 6.156,33 €
4) ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΖΝΖ ………………...….… 5.697,22 €
5) ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΤΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ ……………………. 1.801,10 €
6) ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΖΝΖ ……………………….. 4.703,76 €
7) ΟΜΑΔΑ 7: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ ……………….……... 1.474,89 €
8) ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΖΝΖ ………..….…
3.475,65 €
9) ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ ………………… 1.111,76 €
10) ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΖΝΖ …………………….… 3.723,35 €
11) ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ ……………………... 1.159,31 €
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ Φ.Π.Α

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

:

43.719,98 €

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΛΕΜΜΕΝΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

4. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ

Α/Α

Περιγραθή Ειδών

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

θηιά

12

1,13

13,56

ηκρ.

90

0,91

81,90

θηιά

20

7,50

150,00

ηκρ.

780

0,21

163,80

ηκρ.

30

2,64

79,20

ηκρ.

900

0,79

711,00

θηιά
ηκρ.

18
80

12,08
3,64

217,44
291,20

Σκρ.

60

25,60

1.536,00

ηκρ.

54

0,42

22,68

ηκρ.
ηκρ.

360
9

0,98
0,81

352,80
7,29

2
3

Αιεύξη ηππνπνηεκέλν ζπζθεπαζίαο ελόο
(1) θηινύ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο
Αιεύξη ηύπνπ Φαξίλα 500γξ
Αλζόηπξν ρύκα

4

Απγά θξέζθα κέηξηνπ κεγέζνπο

5

11
12

Βνύηπξν 250 gr. ηύπνπ Κεξθύξαο ή
αληίζηνηρν
Γάια ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ (πιήξεο)
ζπζθεπαζίαο 410 gr.
Γαινπνύια βξαζηή 2,5 Kgr.
Γηανύξηη ζηξαγγηζηό ζπζθεπαζίαο 1Κgr.
Διαηόιαδν ΔΞΣΡΑ παξζέλν νμύηεο 0-1
εγρώξην ζπζθεπαζίαο 5lt
Δκθηαισκέλν θπζηθό κεηαιιηθό λεξό 1,5
ιίηξνπ
Επκαξηθά ζπζθεπαζίαο 500 gr.
Κόξλ Φιάνπεξ 200 gr.

13

Κξέκα γάιαθηνο 500gr.

ηκρ.

18

3,50

63,00

14
15
16
17

Μέιη ζπζθ. 1000gr. Αλζέσλ ή Κσλνθόξσλ.
Μπδήζξα μεξή εγρώξηα
Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500gr.
ηκηγδάιη ςηιό ζπζθεπαζ. 500 γξ.

18
19

Σπξί γξαβηέξα εγρώξηα
Σπξί θαζέξη κπαζηνύλη ηύπνπ Gνuda ή
αληίζηνηρν 2,5 Kgr.
Σπξί θέηα
Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500 gr.
Φαζόιηα ιόπηα κέηξηα ζπζθεπαζίαο 500 gr.
Χπινπίηεο θνθηέο ζπζθεπαζίαο 500 gr.

θηιά
θηιά
ηκρ.
ηκρ.
θηιά

54
33
250
33
100

13,61
11,05
1,17
1,06
11,12

734,94
364,65
292,50
34,98
1.112,00

θηιά

36

7,80

280,80

θηιά
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.

40
250
30
45

7,54
1,14
1,38
1,31

301,60
285,00
41,40
58,95

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

7.196,69

ΦΠΑ 13% (€):

935,57

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (€):

8.132,26

1

6
7
8
9
10

20
21
22
23

1
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Α/Α

Περιγραθή Ειδών

17

Corn Flakes ζπζθ. 500 gr
Αιάηη ςηιό ησδηνύρν ζπζθεπαζίαο ελόο (1)
θηινύ
Αξαβνζηηέιαην 5 ιίηξσλ
Βαλίιηεο (θνπηί 30 ηεκαρίσλ)
Εάραξε άρλε 500 gr.
Εάραξε ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ.
Καθάν ζθόλε ζπζθ. 125 gr.
Καλέια ηξηκκέλε ζπζθεπαζίαο 50 gr
Καξακέιεο δειέ ζπζθεπαζίαο ελόο (1)
θηινύ.
Καθέο ζπζθ.500 gr.
Κξέκα αξαβνζίηνπ βαλίιηα 160gr.
Ληπαξή Φπηηθή Οπζία γηα επάιεηςε 70%,κε
50,4% ειαηόιαδν ρσξίο ζπληεξεηηθά,ρσξίο
πδξνγνλσκέλα ζπζθεπαζίαο 500 gr.
Μαγηά μεξή 20 gr.
Μαξκειάδα ζπζθ.500gr.
Μεξέληα ζπζθ. 1 Kgr. (πξαιίλα θνπληνύθη
κε θαθάν & γάια)
Νεξνθνκπόζηα ξνδάθηλν θαζ. βάξνπο
820gr.
Ξύδη ζπζθεπαζίαο 400 gr.

18

Παγσηό ζπζθεπαζίαο 2 lt. όιεο νη γεύζεηο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Πνξηνθαιάδα ζπκππθλσκέλε ζπζθεπαζίαο
1 lt
Ρίγαλε ζπζθεπαζίαο 50gr
όδα 20 gr.
Σνκαηνρπκόο ζπζθ. 500 gr.
Σζάη ζπζθεπαζίαο 50 gr
Φύιιν θξνύζηαο 450 γξακ.
Φύιιν ζθνιηάηα 600 gr.
Χπκόο θξνύηνπ ζπζθ. 1lt..
Ψσκί ηνζη 600 gr.

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

ηκρ.

108

3,42

369,36

θηιά

45

0,50

22,50

ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
θηιά
ηκρ.
ηκρ.

9
5
8
70
18
6

12,73
3,33
0,52
0,76
1,63
1,07

114,57
16,65
4,16
53,20
29,34
6,42

θηιά

14

7,30

102,20

ηκρ.
ηκρ.

33
54

6,30
1,03

207,90
55,62

ηκρ.

108

2,18

235,44

ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.

18
63

1,10
2,58

19,80
162,54

90

4,77

429,30

90

1,81

162,90

ηκρ.

36

0,54

19,44

ηκρ.

9

8,58

77,22

ηκρ.

14

2,70

37,80

ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.

10
18
234
9
20
30
27
50

0,99
0,22
0,69
2,41
3,72
4,55
1,88
2,15

9,90
3,96
161,46
21,69
74,40
136,50
50,76
107,50

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):

2.692,53

ΦΠΑ 24% (€):

646,21

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€):

3.338,74

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

9.889,22

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑ 1 (€):

1.581,78

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΜΕ ΦΠΑ(€):

11.471,00

ηκρ.

2
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ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ

Α/Α

Περιγραθή Ειδών

1

Αιεύξη ηππνπνηεκέλν ζπζθεπαζίαο ελόο
(1) θηινύ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο

2
3
4

Αιεύξη ηύπνπ Φαξίλα 500γξ
Αλζόηπξν ρύκα
Απγά θξέζθα κέηξηνπ κεγέζνπο

5

Βνύηπξν 250 gr. ηύπνπ Κεξθύξαο ή
αληίζηνηρν
Γάια ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ (πιήξεο)
ζπζθεπαζίαο 410 gr.
Γαινπνύια βξαζηή 2,5 Kgr.
Γηανύξηη ζηξαγγηζηό ζπζθεπαζίαο 1Κgr.
Διαηόιαδν ΔΞΣΡΑ παξζέλν νμύηεο 0-1
εγρώξην (5lt)
Δκθηαισκέλν θπζηθό κεηαιιηθό λεξό 1,5
ιίηξνπ
Επκαξηθά ζπζθεπαζίαο 500 gr.
Κόξλ Φιάνπεξ 200 gr.
Κξέκα γάιαθηνο 500gr.
Μέιη ζπζθ. 1000gr. Αλζέσλ ή
Κσλνθόξσλ
Μπδήζξα μεξή εγρώξηα
Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500gr.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ηκηγδάιη ςηιό ζπζθ. 500 γξ.
Σπξί γξαβηέξα εγρώξηα
Σπξί θαζέξη κπαζηνύλη ηύπνπ Gνuda ή
αληίζηνηρν 2,5 Kgr.
Σπξί θέηα
Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500 gr.
Φαζόιηα ιόπηα κέηξηα ζπζθεπαζίαο 500
gr.
Χπινπίηεο θνθηέο ζπζθεπαζίαο 500 gr.

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

θηιά

3

1,13

3,39

ηκρ.
θηιά

23
5

0,91
7,50

20,93
37,50

ηκρ.

195

0,21

40,95

ηκρ.

8

2,64

21,12

ηκρ.

225

0,79

177,75

θηιά
ηκρ.

5
20

12,08
3,64

60,40
72,80

ηκρ.

15

25,60

384,00

ηκρ.

14

0,42

5,88

ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.

90
3
5

0,98
0,81
3,50

88,20
2,43
17,50

θηιά

14

13,61

190,54

θηιά
ηκρ.
ηκρ.
θηιά

9
63
6
25

11,05
1,17
1,06
11,12

99,45
73,71
6,36
278,00

θηιά

9

7,80

70,20

θηιά
ηκρ.

10
63

7,54
1,14

75,40
71,82

ηκρ.

8

1,38

11,04

ηκρ.

12

1,31

15,72

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

1.825,09

ΦΠΑ 13% (€):

237,26

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (€):

2.062,35

3
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

ηκρ.

27

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.
3,42

θηιά

12

0,50

6,00

ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
θηιά
ηκρ.
ηκρ.

2
2
2
18
5
2

12,73
3,33
0,52
0,76
1,63
1,07

25,46
6,66
1,04
13,68
8,15
2,14

θηιά

4

7,30

29,20

ηκρ.
ηκρ.

10
14

6,30
1,03

63,00
14,42

ηκρ.

27

2,18

58,86

ηκρ.
ηκρ.

5
16

1,10
2,58

5,50
41,28

ηκρ.

23

4,77

109,71

ηκρ.

23

1,81

41,63

ηκρ.

9

0,54

4,86

ηκρ.

3

8,58

25,74

ηκρ.

4

2,70

10,80

ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.
ηκρ.

3
5
59
3
6
8
7
13

0,99
0,22
0,69
2,41
3,72
4,55
1,88
2,15

2,97
1,10
40,71
7,23
22,32
36,40
13,16
27,95

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):

712,31

ΦΠΑ 24% (€):

170,95

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€):

883,26

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

2.537,40

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑ 2 (€):

408,21

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 ΜΕ ΦΠΑ(€):

2.945,61

Περιγραθή Ειδών

Corn Flakes ζπζθ. 500 gr
Αιάηη ςηιό ησδηνύρν ζπζθεπαζίαο
ελόο (1) θηινύ
Αξαβνζηηέιαην 5 ιίηξσλ
Βαλίιηεο (θνπηί 30 ηεκαρίσλ)
Εάραξε άρλε 500 gr.
Εάραξε ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ.
Καθάν ζθόλε ζπζθ. 125 gr.
Καλέια ηξηκκέλε ζπζθεπαζίαο 50 gr
Καξακέιεο δειέ ζπζθεπαζίαο ελόο (1)
θηινύ.
Καθέο ζπζθ.500 gr.
Κξέκα αξαβνζίηνπ βαλίιηα 160gr.
Ληπαξή Φπηηθή Οπζία γηα επάιεηςε
ζπζθ. 500gr.
Μαγηά μεξή 20 gr.
Μαξκειάδα ζπζθ.500gr.
Μεξέληα ζπζθ. 1 Kgr. (πξαιίλα
θνπληνύθη κε θαθάν & γάια)
Νεξνθνκπόζηα ξνδάθηλν θαζ. βάξνπο
820gr.
Ξύδη ζπζθεπαζίαο 400 gr.ηύπνπ
Παγσηό ζπζθεπαζίαο 2 lt. όιεο νη
γεύζεηο
Πνξηνθαιάδα ζπκππθλσκέλε
ζπζθεπαζίαο 1 lt
Ρίγαλε ζπζθεπαζίαο 50gr
όδα 20 gr.
Σνκαηνρπκόο ζπζθ. 500 gr.
Σζάη ζπζθεπαζίαο 50 gr
Φύιιν θξνύζηαο 450 γξακ.
Φύιιν ζθνιηάηα 600 gr.
Χπκόο θξνύηνπ ζπζθ. 1lt.
Ψσκί ηνζη 600 gr. ηύπνπ

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.
92,34

4
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ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ
Σιμή ΜονΪδας
(ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.

ΔαπΪνη
Μερική (ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

ηκρ.

300

0,88

264,00

ηκρ.

500

0,82

410,00

ηκρ.

570

0,61

347,70

ηκρ.

900

0,61

549,00

ηκρ.

1200

0,61

732,00

Πέλεο ζπζθεπαζίαο 500γξακ.

ηκρ.

1200

0,61

732,00

7

Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500γξακ.

ηκρ.

600

0,88

528,00

8

Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500γξακ.

ηκρ.

900
0,80
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):
ΦΠΑ 13% (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (€):

720,00
4.282,70
556,75
4.839,45

Α/Α
1
2
3
4
5
6

Α/Α
1
2

Περιγραθή Ειδών
Αιεύξη ηππνπνηεκέλν ζπζθεπαζίαο 1
θηινύ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο
Γάια καθξάο δηαξθείαο ζπζθεπαζίαο
400γξακ.
Κξηζαξάθη ζπζθεπαζίαο 500γξακ.
Μαθαξνλάθη θνθηό ζπζθεπαζίαο
500γξακ.
Μαθαξόληα ζπζθεπαζίαο 500γξακ.

Περιγραθή Ειδών
Εάραξε ζπζθεπαζίαο 1 θηινύ
Σνκαηνρπκόο ζπζθεπαζίαο 500γξακ.

Σιμή ΜονΪδας
(ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.
ηκρ.
900
0,69
ηκρ.
900
0,49
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):
ΦΠΑ 24% (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€):
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):
ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑ 3 (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΜΕ ΦΠΑ (€):
Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

ΔαπΪνη
Μερική (ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.
621,00
441,00
1.062,00
254,88
1.316,88
5.344,70
811,63
6.156,33
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ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ

Α/Α

Περιγραθή Ειδών

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Αγγνύξηα
Άληζνο καηζάθη
Αξαθάο θξέζθνο
Αριάδηα
Βεξίθνθα
Γπόζκνο
Καξόηα
Καξπνύδη
Κεξάζηα
Κνινθπζάθηα
Κνπλνππίδη
Κξεκκύδηα ρνλδξά
Κξεκκύδηα ρισξά (καηζάθη)
Λάραλν
Λεκόληα Α΄ πνηόηεηαο ειιεληθά
Ματληαλόο
Μαληαξίληα
Μάξαζνο
Μαξνύιη
Μειηηδάλεο
Μήια
Μπάκηεο
Μπαλάλεο
Νηνκάηεο
Παηάηεο ειιεληθέο Α΄ πνηόηεηα
Πεπόλη
Πηπεξηέο
Πνξηνθάιηα
Ρνδάθηλα
έιηλν
θόξδα
παλάθηα
ηαθύιηα
Φαζνιάθηα επνρήο
Φξάνπιεο

Είδος
ΜονΪδας
ηκρ.
ηκρ.
θηιά
θηιά
θηιά
ηκρ.
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
ηκρ.
θηιά
θηιά
ηκρ.
θηιά
ηκρ.
ηκρ.
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά
ηκρ.
θηιά
θηιά
θηιά
θηιά

Σιμή ΜονΪδας (ζε €)
xωρίς Φ.Π.Α.
150
0,48
81
0,41
18
1,61
270
2,06
60
2,85
30
0,67
45
0,81
135
0,44
63
4,27
45
1,41
27
1,31
108
0,59
40
0,47
108
0,49
207
1,38
81
0,39
63
1,25
30
0,42
90
0,56
18
1,56
405
1,54
9
3,54
180
1,46
360
1,17
950
0,59
54
1,21
18
1,99
360
0,71
63
1,16
45
1,30
45
0,48
90
1,49
50
2,23
126
2,98
18
2,39
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):
Φ.Π.Α 13% (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΜΕ ΦΠΑ (€):
Ποζόηηηα

ΔαπΪνη Μερική (ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.
72,00
33,21
28,98
556,20
171,00
20,10
36,45
59,40
269,01
63,45
35,37
63,72
18,80
52,92
285,66
31,59
78,75
12,60
50,40
28,08
623,70
31,86
262,80
421,20
560,50
65,34
35,82
255,60
73,08
58,50
21,60
134,10
111,50
375,48
43,02
5.041,79
655,43
5.697,22
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ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ

Α/Α

Περιγραθή Ειδών

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Αγγνύξηα
Άληζνο καηζάθη
Αξαθάο θξέζθνο
Αριάδηα
Βεξίθνθα
Γπόζκνο
Καξόηα
Καξπνύδη
Κεξάζηα
Κνινθπζάθηα
Κνπλνππίδη
Κξεκκύδηα ρνλδξά
Κξεκκύδηα ρισξά (καηζάθη)
Λάραλν
Λεκόληα Α΄ πνηόηεηαο ειιεληθά
Ματληαλόο
Μαληαξίληα
Μάξαζνο
Μαξνύιη
Μειηηδάλεο
Μήια
Μπάκηεο
Μπαλάλεο
Νηνκάηεο
Παηάηεο ειιεληθέο Α΄ πνηόηεηα
Πεπόλη
Πηπεξηέο
Πνξηνθάιηα
Ρνδάθηλα
έιηλν
θόξδα
παλάθηα
ηαθύιηα
Φαζνιάθηα επνρήο
Φξάνπιεο

Είδος
ΠοζόΣιμή ΜονΪδας (ζε €)
ΜονΪδας
ηηηα
xωρίς Φ.Π.Α.
ηκρ.
50
0,48
ηκρ.
25
0,41
θηιά
6
1,61
θηιά
90
2,06
θηιά
15
2,85
ηκρ.
10
0,67
θηιά
15
0,81
θηιά
40
0,44
θηιά
18
4,27
θηιά
15
1,41
θηιά
9
1,31
θηιά
36
0,59
ηκρ.
14
0,47
θηιά
30
0,49
θηιά
65
1,38
ηκρ.
25
0,39
θηιά
20
1,25
ηκρ.
10
0,42
ηκρ.
30
0,56
θηιά
5
1,56
θηιά
130
1,54
θηιά
3
3,54
θηιά
60
1,46
θηιά
120
1,17
θηιά
300
0,59
θηιά
18
1,21
θηιά
6
1,99
θηιά
100
0,71
θηιά
18
1,16
θηιά
15
1,30
ηκρ.
15
0,48
θηιά
30
1,49
θηιά
15
2,23
θηιά
40
2,98
θηιά
6
2,39
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):
Φ.Π.Α 13% (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 ΜΕ ΦΠΑ (€):

ΔαπΪνη Μερική (ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.
24,00
10,25
9,66
185,40
42,75
6,70
12,15
17,60
76,86
21,15
11,79
21,24
6,58
14,70
89,70
9,75
25,00
4,20
16,80
7,80
200,20
10,62
87,60
140,40
177,00
21,78
11,94
71,00
20,88
19,50
7,20
44,70
33,45
119,20
14,34
1.593,89
207,21
1.801,10
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ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ

Α/Α
1
2
3
4
5

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

θηιά
θηιά

54
150

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €) χωρίς
Φ.Π.Α.
8,30
9,69

θηιά

200

9,69

1.938,00

θηιά
θηιά

27
27

5,91
6,05

159,57
163,35

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

4.162,62

Φ.Π.Α 13% (€):

541,14

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6 ΜΕ ΦΠΑ (€):

4.703,76

Περιγραθή Ειδών
Καηζίθη λσπό ειιεληθό
Μνζράξη ςαρλό λσπό ειιεληθό
Μνζραξίζηνο θηκάο ςαρλό λσπόο
ειιεληθόο
Χνηξηλό ζνπβιάθη λσπό
Χνηξηλό άλεπ νζηώλ λσπό ειιεληθό

ΔαπΪνη
Μερική (ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.
448,20
1.453,50

ΟΜΑΔΑ 7: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ

Α/Α
1
2
3
4
5

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

θηιά
θηιά

18
50

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €) χωρίς
Φ.Π.Α.
8,30
9,69

θηιά

60

9,69

581,40

θηιά
θηιά

6
9

5,91
6,05

35,46
54,45

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

1.305,21

Φ.Π.Α 13% (€):

169,68

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7 ΜΕ ΦΠΑ (€):

1.474,89

Περιγραθή Ειδών
Καηζίθη λσπό ειιεληθό
Μνζράξη ςαρλό λσπό ειιεληθό
Μνζραξίζηνο θηκάο ςαρλό λσπόο
ειιεληθόο
Χνηξηλό ζνπβιάθη λσπό
Χνηξηλό άλεπ νζηώλ λσπό ειιεληθό

ΔαπΪνη
Μερική (ζε €)
χωρίς Φ.Π.Α.
149,40
484,50
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ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ

Α/Α
1

Α/Α

1
2
3
4
5

Περιγραθή Ειδών

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

Άξηνο ηύπνπ 70%

θηιά

1320

Περιγραθή Ειδών

Άξηνο ηύπνπ Μαξγαξίηα
Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ
Θεζζαινλίθεο
Μεινκαθάξνλα
Σζνπξέθηα
Φξπγαληά

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
xωρίς
Φ.Π.Α.
1,80

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.
2.376,00

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

2.376,00

ΦΠΑ 13% (€):

308,88

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (€):

2.684,88

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

ηκρ.

90

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
xωρίς
Φ.Π.Α.
0,80

ηκρ.

600

0,45

θηιά
θηιά
θηιά

14
5,00
27
7,00
9
4,08
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):
ΦΠΑ 24% (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€):
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):
ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑ 8 (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 ΜΕ ΦΠΑ(€):

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.
72,00
270,00
70,00
189,00
36,72
637,72
153,05
790,77
3.013,72
461,93
3.475,65
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ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ

Α/Α

1

Α/Α

1
2
3
4
5

Σιμή
ΜονΪδας
Είδος
Ποζόηηηα
(ζε €)
ΜονΪδας
xωρίς
Φ.Π.Α.
θηιά
430
1,80
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):
ΦΠΑ 13% (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (€):

Περιγραθή Ειδών

Άξηνο ηύπνπ 70%

Περιγραθή Ειδών

Άξηνο ηύπνπ Μαξγαξίηα
Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ
Θεζζαινλίθεο
Μεινκαθάξνλα
Σζνπξέθηα
Φξπγαληά

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

ηκρ.

25

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
xωρίς
Φ.Π.Α.
0,80

ηκρ.

200

0,45

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.
774,00
774,00
100,62
874,62
ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.
20,00
90,00

θηιά
θηιά
θηιά

4
5,00
7
7,00
3
4,08
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):
ΦΠΑ 24% (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€):
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):
ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑ 9 (€):
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕ ΦΠΑ(€):

20,00
49,00
12,24
191,24
45,90
237,14
965,24
146,52
1.111,76

ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ

Α/Α
1
2
3
4

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

θηιά

36

2,23

80,28

θηιά

230

9,27

2.132,10

θηιά

350

2,87

1.004,50

θηιά

36

2,17

78,12

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

3.295,00

Φ.Π.Α 13% (€):

428,35

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 ΜΕ ΦΠΑ (€):

3.723,35

Περιγραθή Ειδών

Αξαθάο θαηεςπγκέλνο
(ζπζθεπαζκέλνο)
Ψάξη πέξθα θηιέην θαηεςπγκέλν
(ζπζθεπαζκέλν)
Κνηόπνπιν λσπό (ζπζθεπαζκέλν)
Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα
(ζπζθεπαζκέλα)
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ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ

Α/Α
1
2
3
4

ΔαπΪνη
Μερική
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

Είδος
ΜονΪδας

Ποζόηηηα

θηιά

12

2,23

26,76

θηιά

70

9,27

648,90

θηιά

116

2,87

332,92

θηιά

8

2,17

17,36

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 11 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

1.025,94

Φ.Π.Α 13% (€):

133,37

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 11 ΜΕ ΦΠΑ (€):

1.159,31

Περιγραθή Ειδών

Αξαθάο θαηεςπγκέλνο
(ζπζθεπαζκέλνο)
Ψάξη πέξθα θηιέην θαηεςπγκέλν
(ζπζθεπαζκέλν)
Κνηόπνπιν λσπό (ζπζθεπαζκέλν)
Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα
(ζπζθεπαζκέλα)

Μεσσήνη, 25/10/2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Σιμή
ΜονΪδας
(ζε €)
χωρίς
Φ.Π.Α.

Μεσσήνη, 25/10/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΛΕΜΜΕΝΟ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΗΝΗ
&
ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΟΤ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Α.

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ο

Άρθρο 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Ζ παξνύζα Γεληθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ αθνξά ηελ δεκόζηα ζύκβαζε πξνκήζεηαο : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:
ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ».
ο

Άρθρο 2
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ - ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Σπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρύνο απνηεινύλ :
i.
Ζ δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
ii.
Οη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο κειέηεο
iii.
Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ
iv.
Ζ Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ
v.
Ζ παξνύζα Γεληθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ
vi.
Ζ Τερληθή Πεξηγξαθή
Ζ δεκόζηα ζύκβαζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
1. Τνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
2. Τνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) όπσο απηόο ηζρύεη.
3. Τνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, όπσο απηόο ηζρύεη.

Β.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ο

Άρθρο 3
ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΛΙΚΧΝ
Απαηηείηαη νη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο λα ζπκπιεξώζνπλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο
πξνζθνξάο, ηελ ρώξα θαηαζθεπήο - παξαγσγήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ. Ζ ζπκπιήξσζε ηεο
ρώξαο θαηαζθεπήο ησλ πιηθώλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνύλ ηα ζρεηηθά πεδία ζην
Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ.

Γ.

ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

Ο

Άρθρο 4
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ
Σο άρθρο 132 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
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«1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο
ζύκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
α) όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη
ξεηέο ξήηξεο αλαζεώξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη
θαη ξήηξεο αλαζεώξεζεο ηηκώλ ή πξναηξέζεηο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θύζε ησλ
ελδερόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζώο θαη ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα
ελεξγνπνηεζνύλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε
ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην
β) γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ππεξεζίεο ή αγαζά από ηνλ αξρηθό αλάδνρν, ηα νπνία θαηέζηεζαλ
αλαγθαία θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζύκβαζε, εθόζνλ ε αιιαγή αλαδόρνπ:
αα) δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνύο ή ηερληθνύο ιόγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκόηεηαο ή
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκό, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε
δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, θαη
ββ) ζα ζπλεπαγόηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλώλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Ωζηόζν, νπνηαδήπνηε αύμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο
ζύκβαζεο. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηώλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαοπιαίζην.
Οη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνύλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο
Βηβιίνπ (άξζξα 3 έσο 221).
γ) όηαλ πιεξνύληαη ζσξεπηηθά νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιόγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ από
κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή,
αα) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο,
ββ) νπνηαδήπνηε αύμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
απηώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
Οη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνύλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο
Βηβιίνπ,
δ) όηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε αξρηθά ε ζύκβαζε από ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, ζπλεπεία:
αα) ξεηήο ξήηξαο αλαζεώξεζεο ή πξναίξεζεο, ζύκθσλεο κε ηελ πεξίπησζε α' , ββ) νιηθήο ή κεξηθήο
δηαδνρήο ηνπ αξρηθνύ αλαδόρνπ, ιόγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο
απνξξόθεζεο, ηεο ζπγρώλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπόηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθώλ ή
πησρεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ, από άιινλ νηθνλνκηθό θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππό ηνλ όξν όηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηώδεηο ηξνπνπνηήζεηο
ηεο ζύκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπό ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ ή
γγ) πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θύξηνπ αλαδόρνπ έλαληη ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθόζνλ ε δπλαηόηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 131,
ε) όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη νπζηώδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ηξνπνπνηνύλ κία ζύκβαζε ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ β' θαη γ'
δεκνζηεύνπλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Έλσζεο. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή
πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Ε' ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α'
θαη δεκνζηεύεηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 65.
2.Φσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α' έσο δ' ηεο παξ. 4,
νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε
ην παξόλ Βηβιίν, εθόζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηώηεξε θαη ησλ δύν αθόινπζσλ ηηκώλ:
α) ησλ θαηώηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαη
β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ θαη
πξνκεζεηώλ θαη ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. Σε
πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο
ησλ δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ.
3.Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 θαη ζηηο πεξηπηώζεηο β' θαη γ' ηεο παξ. 1,
όηαλ ε ζύκβαζε πεξηιακβάλεη ξήηξα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, ε αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή είλαη ε
ηηκή αλαθνξάο.
4.Ζ ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηώδεο θαηά ηελ
έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1, εθόζνλ θαζηζηά ηε ζύκβαζε ή ηε ζπκθσλία-πιαίζην νπζησδώο
δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, από ηελ αξρηθώο ζπλαθζείζα. Σε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ
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επηθύιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηώδεο όηαλ πιεξνί κία ή
πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη όξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο
ζύκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθώλ ππνςεθίσλ από απηνύο πνπ επηιέρζεθαλ
αξρηθώο ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο από εθείλε πνπ επειέγε αξρηθώο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη
άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο,
β) ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ππέξ ηνπ
αλαδόρνπ, θαηά ηξόπν πνπ δελ πξνβιεπόηαλ ζηελ αξρηθή ζύκβαζε ή ζπκθσλία-πιαίζην,
γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην,
δ) όηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθώο ε ζύκβαζε ζε πεξηπηώζεηο
δηαθνξεηηθέο από ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 1.
5.Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην παξόλ Βηβιίν, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ
δηαηάμεσλ κίαο δεκόζηαο ζύκβαζεο ή κίαο ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη
δηαθνξεηηθέο από ηηο πξνβιεπόκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2.»
Ο

Άρθρο 5
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΓΝΧΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ
Σο άρθρο 201 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
«Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ.»
Ο

Άρθρο 6
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σο άρθρο 133 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
«1.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγέιινπλ κηα δεκόζηα ζύκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθόζνλ:
α) ε ζύκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηώδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνύζε λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξόλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο, ηεινύζε ζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί από ηε
δηαδηθαζία ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο,
γ) ε ζύκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιόγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ
ππέρεη από ηηο Σπλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απόθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΣΛΔΔ.
2.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ
ππνρξεσηηθά κηα δεκόζηα ζύκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθόζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε
ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α' 115)».

Ο

Άρθρο 7
ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ
Σο άρθρο 212 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
«1.Όηαλ ηα πιηθά εηζάγνληαη από ην εμσηεξηθό πξηλ από ηε θόξησζή ηνπο ή θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο
ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαζέζεη, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, ηνλ πνηνηηθό θαη πνζνηηθό έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνύ γίλεηαη ζηελ Διιάδα από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα από ηε ζύκβαζε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2.Έλαληη ηνπ δηεζλνύο γξαθείνπ ειέγρνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ηηο εμήο ππνρξεώζεηο:
α) Να δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα ηερληθά κέζα θαη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό, ηδίσο γηα κεηαθίλεζε,
κεηαηόπηζε, ζηνηβαζία ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνύ θαη γηα θάζε άιιε ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ
έιεγρν.
β) Να δηαζέηεη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνύ όζα ηερληθά κέζα έρεη ζηελ
δηάζεζε ηνπ.
γ) Να έρεη ζπγθεληξσκέλα ηα πιηθά ζηελ ίδηα πόιε ή ηνπνζεζία, άιισο, βαξύλεηαη κε ηα πξόζζεηα έμνδα
ηνπ ειέγρνπ.
δ) Να ελεκεξώλεη ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ δηεζλνύο γξαθείνπ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο
ηεο παξαγγειίαο.
ε) Σε πεξίπησζε απόξξηςεο ησλ πιηθώλ από ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
βαξύλεηαη κε ηα έμνδα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ απαηηνύκελν έιεγρν ή ειέγρνπο.
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3.Αλ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνύ, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
ππνρξενύηαη λα απεπζπλζεί ζηελ αξκόδηα ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, γηα λα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
4. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ ηνπ πιηθνύ, όπνπ ηνύην απαηηείηαη, θαηά ηνλ έιεγρν ζην
εμσηεξηθό, βαξύλεη ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα.
5.Τν δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ ππνρξενύηαη, αλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν όηη ην πιηθό δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο, λα κελ εθδώζεη ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ, αιιά λα
ελεκεξώζεη ακέζσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νδεγίεο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηνπ.
6.Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αληί λα αλαζέζεη ηνλ έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, κπνξεί λα απνζηείιεη
επηηξνπή από εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζην
εμσηεξηθό. Σηελ πεξίπησζε, απηή ε επηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξαθηηθό
ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ. Οη ππνρξεώζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα έλαληη ηεο επηηξνπήο είλαη ίδηεο κε
εθείλεο πξνο ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ.»

ο

Άρθρο 8
KYΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Σο άρθρο 207 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
«1.Αλ ην πιηθό θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5%
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα.
2.Τν παξαπάλσ πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα παξαδνζέλησλ
πιηθώλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
ζπλνιηθήο πνζόηεηαο απηώλ.
3.Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θόξησζε παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εύινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηώλ, γηα ην νπνίν δελ επζύλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξόλνο
θόξησζεο - παξάδνζεο.
4.Δθόζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηόο από ην πξνβιεπόκελν θαηά ηα αλσηέξσ
πξόζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηόθνο επί ηνπ πνζνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη από
ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, κέρξη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ζπκβαηηθνύ πιηθνύ, κε ην
ηζρύνλ θάζε θνξά αλώηαην όξην ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ηόθνπ ππεξεκεξίαο.
5.Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηόθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε από ην πνζό
πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνύ, κε ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο
εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην
απαηηνύκελν πνζό.
6.Σε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ην πξόζηηκν θαη νη ηόθνη επηβάιινληαη αλαιόγσο ζε όια ηα
κέιε ηεο έλσζεο.»
ο

Άρθρο 9
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ – ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
Σο άρθρο 213 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
1.Σε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, κε
απόθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε
πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ α πνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο
πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.
2.Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε ίζεο πνζόηεηαο κε ηελ
απνξξη θζείζα θαη αθνύ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. Σηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη
λα παξαιάβεη ηελ πνζόηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κΈζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζόηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί
ύζηεξα από αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη
πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Αλ παξέιζεη ε
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πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα
πνζόηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζόηεηαο απηήο, θαηά ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
3.Με απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ από ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ λα
θαιύπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.

ο

Άρθρο 10
ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ
Σο άρθρο 203 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
«1.Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκα ηνπ θαη από
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα
από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ: α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, β) ζε
πεξίπησζε δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκεζεηώλ, εθόζνλ δε θόξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα
ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεύαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν
παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206, γ) ζηελ πεξίπησζε
δεκόζηαο ζύκβαζεο ππεξεζηώλ: αα) αλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ
ππόςε ησλ παξαηάζεσλ.
2.Σηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ από ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ θαηά
ηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή όριεζε, ε
νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ
ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ. Ζ
ηαζζόκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη πάλησο όρη
κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή όριεζε, παξήιζε ρσξίο
ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σηελ απόθαζε
πξνζδηνξίδνληαη νη ιόγνη ηεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ αλαδόρνπ πξνο ηελ εηδηθή όριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε
έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.
3.Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε όηαλ:
α) Ζ ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθό δελ θνξηώζεθε ή παξαδόζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζύλε
ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε.
β) Σπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο.
4.Σηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε,
επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη
παξαθάησ θπξώζεηο:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β) Δίζπξαμε εληόθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην από ηε ζύκβαζε αλάδνρν είηε
από πνζόλ πνπ δηθαηνύηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ από ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο
εγγύεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκόο ησλ ηόθσλ γίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο
πξνθαηαβνιήο από ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο θήξπμεο ηνπ σο
εθπηώηνπ, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά αλώηαην όξην επηηνθίνπ γηα ηόθν από δηθαηνπξαμία, από ηελ
εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην η ζρύνλ θάζε θνξά επηηόθην γηα ηόθν
ππεξεκεξίαο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ αλαδόρνπ από ην ζύλνιν ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαηά ηα
εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 74.»
ο

Άρθρο 11
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
Σο άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηόηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
ο

Άρθρο 12

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ
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Σο άρθρο 205 Ν. 4412/16 αναυέρει σχετικά:
«Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξώζεηο δπλάκεη
ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη νπζίαο
ελώπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ, από
ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλώζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκόδην
απνθαηλόκελν όξγαλν, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ.
Ζ ελ ιόγσ απόθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θύζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.»
o

Άρθρο 13
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε πξάμε ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κεηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16.

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΛΕΜΜΕΝΟ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΗΝΗ
&
ΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΟΤ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

6. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Α.

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ο

Άρθρο 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Η παξνύζα Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ αθνξά ηελ δεκόζηα ζύκβαζε πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:
ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ».
ο

Άρθρο 2
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η δεκόζηα ζύκβαζε πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ», δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
1. Τνπ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)”
2. Τνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) όπσο απηόο ηζρύεη, θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 4 θαη
ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06.
3. Τνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, όπσο απηόο ηζρύεη.

Β.
Άρθρο 3

ο

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

Σο άρθρο 117 ηοσ Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«σνοπηικός διαγωνιζμός
1. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο
ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ.
2. Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη απινπνηεκέλε πξνθήξπμε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Επηπξόζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ηόζνη ζηε ζρεηηθή αγνξά.
3. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο
δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο.
4. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.
5. Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.»
ο

Άρθρο 4
ΤΜΒΑΗ
1. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνβνιή από
απηόλ, εθόζνλ απαηηείηαη, εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, θαηαξηίδεηαη από ηελ ππεξεζία ε ζρεηηθή
ζύκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν κέξε.
2. Η Σύκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη
ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. Η ζύκβαζε ππνγξάθεηαη από ηνλ Δήκαξρν.
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ο

Άρθρο 5
ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σο άρθρο 130 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«1.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο επηβάιινπλ ηνλ όξν όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο
ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθν αζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζεζπη ζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα
X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α'. Εηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή θύιαμεο,
πεξηιακβάλνληαη, επηπιένλ ηνπ όξνπ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηπηώζεηο α' έσο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α' 115), όπσο εθάζηνηε
ηζρύεη, θαζώο θαη ν εηδηθόο όξνο ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Οη όξνη ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ
αλαθέξνληαη ήδε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
2.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα επηβάιινπλ θαη άιινπο εηδηθνύο όξνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο
ζύκβαζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 86, θαη επηζεκαίλνληαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Οη ελ ιόγσ όξνη κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο παξακέηξνπο ή
παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απαζρόιεζε.
3.Οη θνηλσληθέο παξάκεηξνη αθνξνύλ θπξίσο:
α) ηελ απαζρόιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4019/2011 (Α' 216),
β) ηε δηεπθόιπλζε ηεο θνηλσληθήο ή/θαη εξγαζηαθήο Έληαμεο αηόκσλ πνπ πξνέξρνληαη από εππαζείο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ,
γ) ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ή/θαη
δ) ηελ πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ.
4.Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ, Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη
Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη ην ειάρηζην πνζνζηό απαζρόιεζεο εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθό ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ
3.»
ο

Άρθρο 6
ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Σο άρθρο 131 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«1.Η ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 από ππεξγνιάβνπο ππόθεηηαη ζε
παξαθνινύζεζε θαη έιεγρν από ηηο αξκόδηεο εζληθέο αξρέο.
2.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα πξνβιέπνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο όηη, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ
ππεξγνιάβνπ θαη εθόζνλ ε θύζε ηεο ζύκβαζεο ην επηηξέπεη, ε αλαζέηνπζα αξρή θαηαβάιιεη απεπζείαο
ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε πξνκήζεηαο, ππεξεζίαο ή έξγνπ, δπλάκεη ζύκβαζεο
ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαζνξίδνληαη ηα
εηδηθόηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θύξην αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο
αδηθαηνιόγεηεο πιεξσκέο, θαζώο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ απηόλ ηνλ ηξόπν πιεξσκήο.
3.Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη ην άξζξν 58 δελ αίξνπλ ηελ επζύλε ηνπ θύξηνπ αλαδόρνπ.
4.Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη όζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξόθεηηαη λα
παξαζρεζνύλ ζε εγθαηαζηάζεηο ππό ηελ άκεζε επνπηεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά ηελ αλάζεζε ηεο
ζύκβαζεο θαη ην αξγόηεξν θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζήο ηεο, ν θύξηνο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην όλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο
ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηα ελ ιόγσ έξγα θαη ππεξεζίεο, εθόζνλ είλαη γλσζηά ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ο θύξηνο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη ηηο απαηηνύκελεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θύξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία
ζηα ελ ιόγσ έξγα θαη ππεξεζίεο.
Τν πξώην θαη δεύηεξν εδάθην δελ ηζρύεη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο.
Οη ππνρξεώζεηο ηνπ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ εδαθίνπ επεθηείλνληαη:
α) ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, ζηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ, πιελ όζσλ αθνξνύλ ππεξεζίεο πνπ
πξόθεηηαη λα παξαζρεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππό ηελ άκεζε επνπηεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνπο
πξνκεζεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκβάζεηο έξγσλ ή ππεξεζηώλ,
β) ζηνπο ππεξγνιάβνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θύξηνπ αλαδόρνπ θαη ζε θάζε πεξαηηέξσ ππεξγνιάβν
κεηαμύ όζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αιπζίδα ππεξγνιαβίαο.
5.Πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνύληαη νη ππνρξεώζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνύλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 79 έσο 81, λα επαιεζεύζνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ γηα
ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή:
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α) απαηηεί από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, όηαλ από ηελ σο άλσ
επαιήζεπζε πξνθύπηεη όηη ζπληξέρνπλ ππνρξεσηηθνί ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ θαη
β) κπνξεί λα απαηηήζεη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, όηαλ από ηελ σο
άλσ επαιήζεπζε πξνθύπηεη όηη ζπληξέρνπλ δπλεηηθνί ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ.
6.Καηά παξέθθιηζε από ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, αλ ην( α) ηκήκα(ηα) ηεο ζύκβαζεο ην (α) νπνίν
(α) ν θύξηνο αλάδνρνο είρε αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ην άξζξν 58 ή θαηά ηελ έλαξμε εθηέιεζεο
ηεο ζύκβαζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4, όηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
ζύκβαζεο, όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 132, ε αλαζέηνπζα αξρή:
α) επαιεζεύεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζύκθσλα κε
ηα άξζξα 73 θαη 74 θαη
β) απαηηεί ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, όηαλ από ηελ σο
άλσ επαιήζεπζε πξνθύπηεη όηη ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ.
7.Σηηο πεξηπηώζεηο επαιήζεπζεο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζύκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 5 θαη 6, νη απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ζπλνδεύνληαη από ηηο ππεύζπλεο δειώζεηο θαη ησλ
ππεξγνιάβσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 79. Ωζηόζν, όηαλ νη ππεξγνιάβνη παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ
αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά αληί ηεο
ππεύζπλεο δήισζεο.
8.Εηδηθά θαηά ηελ εθηέιεζε Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο,
εθαξκόδεηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α' 115).»

Γ.

ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ο

Άρθρο 7
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ (ζτεη. άρθρο 129 Ν. 4412/16)
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκόδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 β) νη όξνη ηεο ζύκβαζεο
θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/16)
ο

Άρθρο 8
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΩΝ
Σο άρθρο 206 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«1.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ην πιηθό κέζα ζηα ρξνληθά όξηα θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ
νξίδεη ε ζύκβαζε. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππό ηηο
αθόινπζεο ζσξεπηηθέο πξνϋπνζέζεηο:
α) ηεξνύληαη νη όξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
κεηά από γλσκνδόηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη
εθόζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ,
γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν
παξάδνζεο.
2.Σηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, ν ρξόλνο παξάηαζεο δελ
ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο.
3.Η απόθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ
αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.
4.Σηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιόγσλ αλσηέξαο βίαο ή
άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξώλ ιόγσλ πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε
ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ, δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207.
5.Εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη
έθπησηνο.
6.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθώλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη
ην πιηθό, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
7.Μεηά από θάζε πξνζθόκηζε πιηθνύ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηώλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθό, ζεσξεκέλν από ηνλ ππεύζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθόκηζεο, ην πιηθό, ε πνζόηεηα θαη ν αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο ζε εθηέιεζε
ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.»
ο

Άρθρο 9

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ
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Σο άρθρο 208 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«1.Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη από ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221.
2.Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ δηελεξγείηαη πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα
παξαζηεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Η ζύκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη όηη ν πνηνηηθόο έιεγρνο
γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:
α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε.
β) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε).
γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία.
δ) Με όινπο ή κε όζνπο από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθό
ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπόκελν ηξόπν, εθόζνλ ν ηξόπνο απηόο πξνβιέπεηαη από ηε
ζύκβαζε.
3.Αλ ε ζύκβαζε πξνβιέπεη κόλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο
πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απόξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ. Όηαλ ε
ζύκβαζε πξνβιέπεη, εθηόο από ηελ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο, ηδίσο ρεκηθή εμέηαζε,
κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή δνθηκαζία, ζπληάζζεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, εθηόο από ην
πξσηόθνιιν καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο θαη πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή
απόξξηςεο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνύησλ. Εάλ, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ είδνπο, όινη νη
πξνβιεπόκελνη από ηελ ζύκβαζε έιεγρνη γίλνληαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη δελ κεζνιαβνύλ
εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ ζύληαμε ηνπ αλσηέξνπ πξσηνθόιινπ, ηνύην ζπληάζζεηαη από
ηελ επηηξνπή ρσξίο λα πξνεγεζεί ζύληαμε πξσηνθόιινπ καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Επηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ην πιηθό,
β) λα παξαιάβεη ην πιηθό κε παξαηεξήζεηο ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζύκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθό.
Τν θόζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
4.Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθό κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηηο
απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηό από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη δηαηππώλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλώκε
ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθό είλαη θαηάιιειν ή όρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Εθόζνλ θξηζεί από ηελ
αξκόδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε, όηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνύ
δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε
παξαιαβή ηνπ πιηθνύ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, εθόζνλ
θξηζεί από ηελ αξκόδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε, όηη νη
παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνύ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ,
ην πιηθό κπνξεί λα απνξξηθζεί.
Εάλ ην πιηθό απνξξίπηεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιόγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ θαηά
ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη
αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο.
5.Σηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 120 κπνξνύλ λα
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηώζεηο πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο. Η παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή
απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία. Η δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε όινπο
ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηε ζύκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο ή
απόξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4.
Τν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνύ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη από ηνλ
πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο απόθαζεο. Τα έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή,
εθόζνλ ηα είδε απνξξηθζνύλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνύλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα
επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά από αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Τα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε
απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ από ην πνζό πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή
ή εηζπξάηηνληαη από ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ
ηακείνπ.
6.Τα πξσηόθνιια πνπ ζπληάζζνληαη από ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο,
θνηλνπνηνύληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο.
7.Με απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα επαλεμέηαζε πιηθό
ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνύην, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
παξαιήθζε θε νξηζηηθά από ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ γηα
ην Δεκόζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 5.
8.Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά
ηελ παξαιαβή από ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη
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εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Η θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, ύζηεξα από
έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε εξγαζηήξην δηαθνξεηηθό από εθείλν πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε,
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 214. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη θαη’ έθεζε εμέηαζε
είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη από πξσηνβάζκηα είηε από δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην από απηό πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθό
έιεγρν, ε θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηό, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γεληθνύ Φεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ
θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπόκελα γηα ηελ πεξίπησζε ηέιε. Τν αίηεκα
ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία
είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηόλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. θαη’
έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,
ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ ιήςε ηνπ
πξσηνθόιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.
Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξόζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα παξαζηεί,
εθόζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Εάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ππάξρεη δηαθσλία
από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθό ζέκα (όπσο εθαξκνδόκελε κέζνδνο
εμέηαζεο ρξήζε νξγάλσλ), απηή δηαηππώλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθό πξσηόθνιιν, ε δε ππόζεζε
παξαπέκπεηαη ζην Αλώηαην Φεκηθό Σπκβνύιην γηα γλσκάηεπζε.
Τν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθό θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δύν κέξε. Μεηά ην
απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.
9.Τα ππό πξνκήζεηα πιηθά κπνξνύλ λα ηεζνύλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κόλν κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπο από ηνλ θνξέα.»
ο

Άρθρο 10
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ
Σο άρθρο 209 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«1.Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη
κέζα ζηνλ θαζνξηδόκελν από ηελ ζύκβαζε ρξόλν.
2.Αλ ε ζύκβαζε πξνβιέπεη κόλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνύληαη από
ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνύληαη από άιια όξγαλα (όπσο εξγαζηήξηα,
δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξαιαβήο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία
πξαγκαηηθήο πξνζθόκηζεο ηνπ πιηθνύ. Αλ ε ζύκβαζε πξνβιέπεη, εθηόο από καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη
άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνύληαη από άιια όξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθόο
ρξόλνο παξαιαβήο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθόκηζεο ηνπ πιηθνύ, ρσξίο λα
ππνινγίδεηαη ζε απηόλ ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη ηελ
θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Επηηξνπή.
3.Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδόκελν από ηε ζύκβαζε ρξόλν, ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή
ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Δεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνύην
ζρεηηθή απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κόλν ην ζεσξεκέλν από ηελ
ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθό πξνζθόκηζεο ηνύησλ, ζύκθσλα δε κε ηελ απόθαζε
απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνύ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή.
4.Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή,
πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ηελ ζύκβαζε έιεγρνη από επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε
απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο
θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ
ζύκβαζε ρξόλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ ζύκβαζε θαη ην άξζξν 208 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια. Οη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ από ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ από ηε ζύκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ, ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 71. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε από ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ
ιακβάλεηαη ππόςε.»
ο

Άρθρο 11
ΝΑΤΛΩΗ – ΑΦΑΛΙΗ
Σο άρθρο 210 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«1.Αλ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ όξν παξάδνζεο FOB - FOT, ε επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνύ
κέζνπ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο κεηά ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο ππνρξενύηαη λα δεηήζεη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε
κεηαθνξά ηνπ πιηθνύ. Σηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ε επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη
δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο:
α) Δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθόξησζε ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο ή ιηκάληα ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ
αγνξαζηή.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
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β) Εθόζνλ ην κεηαθνξηθό κέζν είλαη πινίν, ηνύην ππόθεηηαη ζηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίζεο, ε θόξησζε γίλεηαη κέζα ζηα θύηε θαη όρη ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ εθηόο αλ άιισο θξίλεη ν
αγνξαζηήο. Επαζθάιηζηξα ιόγσ ειηθίαο ηνπ πινίνπ, ε από Οπνηαδήπνηε άιιε αηηία, βαξύλνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή, όηαλ ε πξνκήζεηα γίλεηαη κε ηνλ όξν παξάδνζεο CIF.
2.Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε όξν θαηά ηνλ νπνίν ε αζθάιηζε γίλεηαη κε
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, απηή αλαηίζεηαη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη θαιύπηεη θηλδύλνπο
επηινγήο ηνπ αγνξαζηή, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ εκπνξεύκαηνο, ηα πεξηζηαηηθά ηνπ ηαμηδηνύ, ηε
ζπζθεπαζία θαη ινηπνύο ζπλαθείο παξάγνληεο, νη νπνίνη νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. Εθηόο από ηνπο
παξαπάλσ θηλδύλνπο, θαιύπηνληαη θαη θίλδπλνη όπσο πνιέκνπ, απεξγηώλ, ζηάζεσλ, πνιηηηθώλ
ηαξαρώλ, όπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο ξήηξεο ηνπ ηλζηηηνύηνπ ησλ αζθαιηζηώλ Λνλδίλνπ πνπ ηζρύνπλ θάζε
θνξά.
3.Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο αζθαιίζεσλ ε έλαξμε θαη ε ιήμε ησλ αζθαιηδνκέλσλ θηλδύλσλ κεηαθνξάο
γίλεηαη, ζύκθσλα κε ηελ ξήηξα από απνζήθε ζε απνζήθε (WAREHOUSE TO WAREHOUSE)
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο ηεισλεηαθνύο ρώξνπο ή άιιεο
απνζήθεο INTRANSIT ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ ησλ πιηθώλ, γηα ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο από ηελ άθημε
ηνπο.
4.Η αζθάιηζε θαιύπηεη ηελ αμία CIF ηνπ εκπνξεύκαηνο πιένλ 5%.»
ο

Άρθρο 12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΦΟΡΣΩΗ
Σο άρθρο 211 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«1.Ο πξνκεζεπηήο ακέζσο κεηά ηελ θόξησζε ησλ πιηθώλ, ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή, κε ηειεγξάθεκα ή ηειεηύπεκα ή ηειενκνηνηππία, ηα ζηνηρεία θόξησζεο ζηα νπνία λα
πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ:
α) Ο αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, αλ ππάξρεη.
β) Αλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε πινίν, ην όλνκα ηνπ πινίνπ, ε εζληθόηεηα ηνπ θαη ε ζεκαία ηνπ.
γ) Ο αξηζκόο ησλ θηβσηίσλ, ηα επ’ απηώλ ζεκεία θαη αξηζκνί, θαζώο θαη ε θνξησζείζα πνζόηεηα θαη ην
βάξνο (κηθηό - θαζαξό).
δ) Η πηζαλή εκεξνκελία άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ.
2.Αλ ν πξνκεζεπηήο παξαιείςεη ή θαζπζηεξήζεη λα απνζηείιεη ην αλσηέξσ ηειεγξάθεκα ή ηειεηύπεκα ή
ηειενκνηνηππία, βαξύλεηαη κε έμνδα ππεξεκεξηώλ θαη παξακνλήο ζε ηεισλεηαθνύο ρώξνπο ή ρώξνπο
INTRANSIT ησλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ, από ηελ επνκέλε ηεο άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ κέρξη ηελ
παξαιαβή ηνπο.»
ο

Άρθρο 13

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Σο άρθρο 200 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«1.Ο ηξόπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα θαζνξίδνληαη απαξαίηεηα ζηε δηαθήξπμε.
2.Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη κε έλα από ηνπο
παξαθάησ ηξόπνπο:
α. Με ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ ή ηεο
ππεξεζίαο.
β. Με ηελ ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνύ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ
έλαληη ηζόπνζεο εγγύεζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ είηε κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ
είηε κε πιεξσκή πνζνζηνύ 20% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ κε ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο
θαηόπηλ ηνπ καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ θαη ηελ εμόθιεζε ηεο ππόινηπεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηνλ ζπλνιηθό
ΦΠΑ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ.
3.Οη παξαπάλσ ηξόπνη πιεξσκήο εθαξκόδνληαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαδόζεηο εθόζνλ απηέο
πξνβιέπνληαη από ηελ ζύκβαζε.
4.Σηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο,
απνδεηθηηθό πξνζθόκηζεο ηνπ πιηθνύ ζηελ απνζήθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 208.
β) Απνδεηθηηθό εηζαγσγήο ηνπ πιηθνύ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Τηκνιόγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινύλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Εμνθιήζεθε».
δ) Εμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Εμνθιήζεθε».
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Ελεκεξόηεηαο
5.Σηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνύληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα
εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ
ζπκβαηηθνύ αληηθείκελνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 219.
β) Τηκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
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γ) Εμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλαδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Εμνθιήζεθε».
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Ελεκεξόηεηαο
6.Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
7.Σηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 53, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επί πιένλ πνζνύ πνπ
πξνθύπηεη κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, δελ απαηηείηαη ζύλαςε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο.
8.Οη εληνιέο πιεξσκήο ησλ ελεξγεηώλ ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ
ηνπ ΕΣΠΑ, ηνπ ΕΟΦ ή άιισλ ελσζηαθώλ ή δηεζλώλ πξνγξακκάησλ ή/θαη ηακείσλ ηνπ άξζξνπ 119,
εθδίδνληαη από ην όξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ απόθαζε αλάζεζεο.».

ο

Άρθρο 14
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ
Σο άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναθέρει ζτεηικά:
«Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνϋπνζέζεηο: α) Σε πεξίπησζε
πξνκήζεηαο παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνύ πιηθνύ, ε πνζόηεηα πνπ
παξαδόζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην από ην αξκόδην
όξγαλν. Σε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηώλ απηέο παξαζρέζεθαλ ζην ζύλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε
δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδόζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνύ, θαηά κέξνο πνπ
θξίλεηαη σο αζήκαλην από ην αξκόδην όξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ
πεξαίσζε ηεο ζύκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.
β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο πνπ παξαδόζεθαλ.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξώζεηο ή
εθπηώζεηο θαη
δ) Εθπιεξώζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη
απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηε ζύκβαζε.»

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Μεσσήνη, 25 / 10 /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΛΕΜΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ελίδα 7 από 7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ Δήμοσ
Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 1 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ
Δήμοσ Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 2 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ

3 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ Δήμοσ
Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 3 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ Δήμοσ
Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 4 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ
Δήμοσ Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 5 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ

6 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΧΝ

ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ Δήμοσ Μεσσήνης
για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 6 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 7
ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ

: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ

της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ Δήμοσ

Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 7 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)

18PROC002808743 2018-03-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 8 : ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ Δήμοσ
Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 8 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 9 : ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ
Δήμοσ Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 9 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 10 : ΕΙΔΗ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ Δήμοσ
Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 10 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

7. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Προσυέρω το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών τοσ προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑ 11 : ΕΙΔΗ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ της σπ’ αρ. 379-26/ΛΥ/2017 μελέτης τοσ
Δήμοσ Μεσσήνης για την προμήθεια τρουίμων Δήμοσ Μεσσήνης και των Νομικών τοσ
Προσώπων:
(ολογράυως :) ___________________________________________________________
(αριθμητικώς :) ____________ %
για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ.
Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑ 11 ηος πποϋπολογιζμού
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι ηιμοκαηάλογορ λιανικήρ πώληζηρ για ηην πεπιοσή
ηηρ Καλαμάηαρ από ηο Σμήμα Εμποπίος & Σοςπιζμού ηηρ Διεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Μεζζηνίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ηο παπαπάνω
ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος ηιμοκαηαλόγος για αςηά ηα
είδη, πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος
πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.
Μεζζήνη,
- 201…..
Ο Πποζθέπων

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή)
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: [ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *6190]
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΟΔΟ ΔΗΜΑΡΧΟΤ Π. ΠΣΩΧΟΤ/ΜΕΗΝΗ/24200]
- Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ: *ΚΑΣΟ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ]
- Σθλζφωνα: [2722360138, 2722360152]
- Ηλ. ταχυδρομείο: *messini@otenet.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.messini.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ Κωδ. CPV: 15800000-6 «Διάφορα προϊόντα
διατροφισ»]
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :
[ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ
ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
ΟΜΑΔΑ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[αρ. μελζτθσ: 379-26/ΛΤ/2017]

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

1
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ3;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Όχι
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πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) *+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ5;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ7
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτθ11·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ12·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ13·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων14.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου15 το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+16
Εάν ναι, αναφζρετε17:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Ημερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
7
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+18
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
19
(«αστοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκαν20:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ21, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;22
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): 23
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου24;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ25
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ26
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα27;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
10
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πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……]
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Όχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων28, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ29;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια30 κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
11
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονται31, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ
αυτι διατίκεται δωρεάν32.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο,
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ)
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρϊ.
4 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
5 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
6 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ
του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι
κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
7 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
8 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
9 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
10 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
11 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
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"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
12 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ
εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
13 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου,
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ
και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου,
τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του
υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων
αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
15 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.
1 του άρκρου 73 )
16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
19 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
21 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
22 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο
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εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
23 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
24 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
25 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
26 Άρκρο 73 παρ. 5.
27 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
28 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
29 Πρβλ άρκρο 48.
30 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
31 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
32 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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