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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2019
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:
ΤΡΟΠΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

59.790,41 ΕΥΡΩ

Σ:
Φ.Π.Α. 13%

5.506,01 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 24%:

4.183,58 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

69.480,00 ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ:

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης
προκηρύσσει
Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας τροφίμων
και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των
του Δήμου Προσοτσάνης του Ν.Π. της ΔΗΚΕΠ

αναγκών

προϋπολογισμού δαπάνης

69.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL)
Υπηρεσία
που
διενεργεί
το
διαγωνισμό
Είδος Αναθέτουσας Αρχής

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΚΑΡΗ 15
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
66200
ΕΛΛΑΔΑ
EL514
2522350130
2522350191
manaridou@ prosotsani.gr
Αλεξάνδρα Μαναρίδου
www.prosotsani.gr
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή
Υποτομέας Ο.Τ.Α.
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Κύρια
Δραστηριότητα
Αναθέτουσας Αρχής
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα
(12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του
παρόντος

διαγωνισμού

στην

ιστοσελίδα

του

Δήμου

Προσοτσάνης

www.prosotsani.gr.
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
παρέχονται από το Γραφείο

Προμηθειών

(Χρήστου Σακάρη 15 τ.κ. 66200

Προσοτσάνη ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: και

Α.

Μαναρίδου , τηλέφωνο επικοινωνίας 2522350129, fax: 2522350191, e- mail.
manaridou@prosotsani.gr
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2. Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του αντίστοιχου φορέα
και η πηγή χρηματοδότησης είναι οι ιδίοι πόροι του έκαστου φορέα
Α/Α

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΜΕ
ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

12.430,00

11.000,00

3.600,00

2.903,50

Ν.Π.
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

2.800,00

2.478,00

Ν.Π.
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

6.000,00

5.114,15

Ν.Π.
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

2.500,00

2.212,37

Ν.Π ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

4.300,00

3.805,56

Ν.Π.
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

7.700,00

6.814,14

Ν.Π.
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

7.200,00

6.371,75

Ν.Π.
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

4.000,00

3.540,00

Ν.Π.

4.150,00

3.556,51

Κ.Α.

20/6063.01
25/6063.01

ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

30/6063.01
70/6063.01
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ΟΜΑΔΑ 3

ΟΜΑΔΑ 4

ΛΟΙΠΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

10/6635

ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

10/6063.01

ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

10/6622.03

(ΤΡΟΦΙΜΑ)
ΟΜΑΔΑ 5

ΟΜΑΔΑ 6

ΟΜΑΔΑ 7

ΟΜΑΔΑ 8

ΟΜΑΔΑ 9

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΛΑΙΑ)

10/6622.03

ΕΙΔΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

10/6622.03

ΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩ
ΛΕΙΟΥ

10/6623.04

ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

10/6623.05

ΕΙΔΗ
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

10/6623.06

ΕΙΔΗ

10/6623.08
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10

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

10/6634

ΟΜΑΔΑ
11

ΛΟΙΠΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

64.08.000
1

ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΤΡΟΦΙΜΑ

64.08.0002

ΟΜΑΔΑ
12

ΟΜΑΔΑ
13

ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ
Ν.Π.
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

9.300,00

7.502,19

ΔΗ.ΚΕ.Π
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

2.700,00

2.176,19

ΔΗ.ΚΕ.Π
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΤΣΑ
ΝΗΣ

2.800,00

2.316,05

69.480,0

3.

Συνοπτική

59.790

0

Σύνολο

Περιγραφή

φυσικού

και

,41

οικονομικού

αντικειμένου

της

σύμβασης – Κριτήριο Ανάθεσης
Αντικείμενο της σύμβασης

είναι η προμήθεια τροφίμων

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των
Προσοτσάνης του Ν.Π. της ΔΗΚΕΠ

και λοιπών

αναγκών του Δήμου

για το έτους 2019.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός)
ανέρχεται σε 59.790,41ευρώ, το οποίο αναλύεται ως:
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.): 59.790,41 ευρώ
Φ.Π.Α. 13%: 5.506,01 ευρώ
Φ.Π.Α. 24%: 4.183,58 ευρώ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.): 69.480,00 ευρώ
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά
είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,
αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 1/2018 μελέτης της
Διεύθυνσης

Οικονομικών

Υπηρεσιών

που

αποτελεί

αναπόσπαστο

τμήμα

της

παρούσας, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ομάδες και ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της έκαστης

ομάδας αποτυπώθηκαν στον παραπάνω

πίνακα.
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Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι:
(α) για τις ομάδες: 1 (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο), 2 (Λοιπά αναλώσιμα είδη
παντοπωλείου (είδη καθαριότητας), 3 (Γάλα Φρέσκο Παστεριωμένο), 4 (Είδη
Παντοπωλείου (Τρόφιμα), 6 (Είδη Γαλακτοπωλείου), 10 (Είδη Αρτοποιείου),
11(Λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου), 12 (Λοιπά αναλώσιμα Είδη
παντοπωλείου (είδη καθαριότητας), 13 (Είδη Παντοπωλείου (Τρόφιμα)

η

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.
(β) για τις ομάδες: 5 (Έλαια), 7 ( Είδη Οπωρολαχανοπωλείου ), 8 (Κρέατα), 9
(Είδη Ιχθυοπωλείου) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες
μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της
Περιφέρειας Δράμας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
4. Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως:


του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,


του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,


του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1,


της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,


του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο»,


του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,


Του

Ν.

4155/2013

(ΦΕΚ

120/Α/2013)

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,
Σελίδα 5

«Εθνικό

σύστημα

Ηλεκτρονικών



του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,


του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,


του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,


του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,


του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα

μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,


του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,


του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και

Πολιτιστικά Θέματα»,


του Π.Δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,


του N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ') Μεταρρύθμιση του θεσμικού

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]


της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης

«Ρύθμιση

ειδικότερων

θεμάτων

λειτουργίας

και διαχείρισης

του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,


της κατευθυντήριας οδηγίας 19 -2η Έκδοση- (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: Συμβάσεις κάτω των ορίων των
άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες
συμβάσεις

Έργων,

Προμηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,

των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας,

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
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διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Ειδικές διατάξεις
1. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους
κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής
νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Ν. 3526/07 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-34 Β/23-2-07) «Παραγωγή
και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»
4. Υποπαρ. ΣΤ6 του Ν. 4254/14, ΦΕΚ-85 Α/7-4-14, όπως τροποποιήθηκε
5. Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 178/2002 «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την ασφάλεια των τροφίμων και των καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφάλειας των τροφίμων», καθώς και τους: 1. Καν. (ΕΚ) 852/2004 - 2. Καν. (ΕΚ)
853/2004 - 3. Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 4. Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 - 5. Οδηγία
2004/41 ΕΚ, που εκδόθηκαν για την εφαρμογή αυτού
6. Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης
7. Ισχύουσες Υγειονομικές & Κτηνιατρικές διατάξεις
Επιπλέον ισχύουν:
1.

Το πρωτογενές αίτημα το οποίο

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

18REQ003598954
2.

Η

αριθμ.1/2018

προϋπολογισμού

μελέτη

δαπάνης

της

Διεύθυνσης

69.480,00

ευρώ

Οικονομικών

Υπηρεσιών,

(συμπεριλαμβανομένου

του

αναλογούντος ΦΠΑ).
3. Η

αριθμ. 31/2018

απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια

προμήθειας ειδών καθαριότητας(αναλώσιμα είδη παντοπωλείου)

συνολικής δαπάνη 2.700,00€ με ΦΠΑ και προμήθειας τροφίμων
παντοπωλείου) συνολικής δαπάνης 2.800,00€ με ΦΠΑ .
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(είδη

4. Η

αριθμ. 44/2018

Προσοτσάνης

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου

με την

οποία έγινε

η

έγκριση διενέργειας

της προμήθειας

ειδών καθαριότητας
5. Η αριθμ. 45/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου
Προσοτσάνης με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της

προμήθειας

γάλακτος
6. Η αριθμ.

43/2018

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου

Προσοτσάνης με την οποία έγινε η
τροφίμων και λοιπών

προμήθειας

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου .

7. Η υπ’ αριθμ 122/12-09-2018
Προσοτσάνης

έγκριση της διενέργειας

απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

με την οποία έγινε η έγκριση της αριθμ.1/2018 μελέτης, η

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού η συγκρότηση Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών

και η συγκρότηση της

Επιτροπής Ενστάσεων .

5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών – διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου
Οκτωβρίου

του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή

11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης

Προσοτσάνης , στις 5
και ώρα 11:00π.μ.

έως

προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής

Διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί
και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων.
6. Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η αριθμ.1/2018 μελέτη της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον
ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 σε μία (1) ημερήσια ή
εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.
Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του
Δήμου Προσοτσάνης , www.prosotsani.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο ή τους
Αναδόχους της προμήθειας. Εάν ο διαγωνισμός ματαιωθεί και ακολουθηθεί
διαδικασία διαπραγμάτευσης, τα έξοδα δημοσίευσης του ματαιωθέντος διαγωνισμού
βαρύνουν το Δήμο Προσοτσάνης .
7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν,

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
8. Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

αυτής:
 Παράρτημα Α Τεχνική Έκθεση –Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 Παράρτημα Β Τεχνικές Προδιαγραφές
 Παράρτημα Γ Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
 Παράρτημα Δ Έντυπα Οικονομικής προσφοράς
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Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της



διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Η προσφορά του Αναδόχου ή Αναδόχων



9. Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η

αναθέτουσα

αρχή

μπορεί

να

παρατείνει

την προθεσμία

παραλαβής

των

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την

προετοιμασία

κατάλληλων

προσφορών,

δεν

απαιτείται

παράταση

των

προθεσμιών.
10. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
11. Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η
κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Επειδή όμως στον παρόντα διαγωνισμό ο ενδεικτικός
έκαστης ομάδας

είναι κατώτερος

των 20.000,00€

προϋπολογισμός

της

για την υπογραφή των

συμβάσεων δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 4412/2016 ( ποσό έκαστης σύμβασης μικρότερο των
20.000,00€).

12. Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
13. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)

τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης

που

δεδουλευμένων

οφείλει,
τόκων

ή

συμπεριλαμβανομένων,
των

προστίμων

διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
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είτε

κατά

περίπτωση,

υπαγόμενος

σε

των

δεσμευτικό

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.α, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016,
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του Ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
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δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού

ή

την

πλήρωση

των

κριτηρίων

επιλογής,

έχει

αποκρύψει

τις

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14.2 της παρούσας,
στ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του
σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ.
4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 & 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
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Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8
και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
14. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Οι

προσφέροντες

οικονομικοί

φορείς

προσκομίζουν

κατά

την

υποβολή

της

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79
παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ,
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από
τους

προσφέροντες

οικονομικούς

φορείς

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

της

Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη
μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
73, παρ.1 του Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του

διοικητικού,

διευθυντικού

ή

εποπτικού

οργάνου

του

ή

έχουν

εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Στην

περίπτωση

υποβολής

προσφοράς

από

ένωση

οικονομικών

φορέων,

το

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.
Επισημαίνεται ότι:
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις
ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει
χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το
δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς
στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Όταν σε μία διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή
ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ.
Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τους Οικονομικούς Φορείς να αποτυπώσουν
στο ΤΕΥΔ, αφορούν α) πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, β)
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα, γ)
πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, τους τυχόν
λόγους αποκλεισμού και δ) τα κριτήρια επιλογής και ειδικά αν εκπληρώνονται όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν)
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του
ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.
Όσο αφορά το μέρος IV: κριτήρια επιλογής, διευκρινίζεται ότι ο οικονομικός φορέας
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α «γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια
επιλογής».
2. Αποδεικτικά μέσα


Για φυσικά πρόσωπα

1.Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με τις
τυχόν μεταβολές.
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται
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στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές
για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,

στην οποία θα δηλώνει

ότι δεν έχει

καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν του έχει
επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 η ποινή
αποκλεισμού .
7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του
ισχύει και τον δεσμεύει για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών .
8.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
9.Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης(τους οποίους έχουν
δηλώσει στην 4η υπεύθυνη δήλωση ) για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς
τους οργανισμούς.
10.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο
θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
11.Ειδικά για τις

Ομάδες 1, 3, 6 Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα

διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων) και ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχείρισης
ποιότητας) ή ισοδύναμη πιστοποίηση ποιότητας της εταιρίας

(Για την απόδειξη

της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.5
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν).Για τις ομάδες 1,3
πιστοποιητικά

ποιότητας

θα

αφορούν

τα

προαναφερόμενα

και την παραγωγική μονάδα-

εγκαταστάσεις παραγωγής του γάλακτος και πρέπει να κατατεθούν από τον
προσφέροντα οικονομικό φορέα, ανεξάρτητα αν δεν είναι ο ίδιος παραγωγός.
Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων Οικονομικών Φορέων
Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και
τα

ανάλογα

κατά

περίπτωση

δικαιολογητικά
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τεχνικής

ικανότητας

ή

/ και

οικονομικής επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης που
προσφέρει.


1.

Για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Παραστατικό

εκπροσώπησης,

αν

οι

οικονομικοί

φορείς

συμμετέχουν

με

αντιπρόσωπο τους, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή .
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου το
οποίο αφορά στους διαχειριστές και στο νόμιμο εκπρόσωπο για:
α) τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε),
β) τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε),
γ) τις εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε.
δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ε) για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και όλα
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
3.Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο
κράτος - μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται
η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές
για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι η εταιρεία

έχει

καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,
επιβληθεί

στην οποία θα δηλώνει

στην εταιρεία με την κοινή υπουργική απόφαση του

ότι δεν

έχει

άρθρου 74 του

Ν.4412/2016 η ποινή αποκλεισμού
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά της
εταιρείας θα ισχύει και

θα τη δεσμεύει

για διάστημα εκατόν ογδόντα (180)

ημερών .
8.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
9.Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
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κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε
να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
10.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις το οποίο
θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων Οικονομικών Φορέων
 Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως
και τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και
οικονομικής επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης
που προσφέρει.
11.Πιστοποιητικό

από

τη

Διεύθυνση

Προγραμματισμού

και

Συντονισμού

της

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής.
12.Ειδικά για τις

Ομάδες 1, 3, 6, Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα

διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων) και ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχείρισης
ποιότητας) ή ισοδύναμη πιστοποίηση ποιότητας της εταιρίας

(Για την απόδειξη

της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.5
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν).Για τις ομάδες 1,3
πιστοποιητικά

ποιότητας

θα

αφορούν

τα

προαναφερόμενα

και την παραγωγική μονάδα-

εγκαταστάσεις παραγωγής του γάλακτος και πρέπει να κατατεθούν από τον
προσφέροντα οικονομικό φορέα, ανεξάρτητα αν δεν είναι ο ίδιος παραγωγός.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από
αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις,

αυτό

μπορεί

να

αντικαθίσταται

από

ένορκη

βεβαίωση

του

ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη

δήλωση

ενώπιον

αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής
ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα
και

ότι

δεν

συντρέχουν

στο

συγκεκριμένο

πρόσωπο

οι

ανωτέρω

νομικές

καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
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Επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση
Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ
Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική
αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,
συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή τη
δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας ΟΕ ή ΕΕ
Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της
εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων.
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά
με αυτά που αναφέρονται

ανωτέρω τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που
ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
Για IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της
εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί
με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για
κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το ΤΕΥΔ
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
των Ν. 4412/16 αποκλείεται ο προσωρινός ανάδοχος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
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άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
15. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’
αριθμ.1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά
είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,
αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές
αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει

να

προσδιορίζεται

η

έκταση

και

το

είδος

της

συμμετοχής

του

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5
είτε
(α) με κατάθεσή του πρωτοκολλημένου φακέλου τους, αυτοπροσώπως,
από τους διαγωνιζόμενους,

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή

στην

Διεύθυνση : Δήμος Προσοτσάνης Οδός Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200,
Προσοτσάνη Επιτροπή διαγωνισμού, επί αποδείξει
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Προσοτσάνης.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο (περιπτ. β
και γ) οι φάκελοι προσφοράς

γίνονται δεκτοί εφόσον

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
αργότερο μέχρι

έχουν

πρωτοκολληθεί

που διεξάγει τον διαγωνισμό το

την προηγούμενη από την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού .
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή
τους.

Δεν

θα

παραληφθούν

φάκελοι

ή

άλλα

έγγραφα

από

οποιοδήποτε

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ……...
για την «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου
για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. έτους 2019»
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Προσοτσάνης
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 05/10/2018
3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς
στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή
ονοματεπώνυμο

φυσικού

προσώπου),

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή

απαραίτητα

στοιχεία

επικοινωνίας

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α)

ξεχωριστός

σφραγισμένος

φάκελος,

με

την

ένδειξη

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες
ενδείξεις.
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την

καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

του

άρθρου

5

της

παρούσας,

δεν

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα
που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή
από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. .
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει

να

προσδιορίζεται

η

έκταση

και
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το

είδος

της

συμμετοχής

του

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α)Tο

τυποποιημένο

έντυπο

υπεύθυνης

δήλωσης

(Τ.Ε.Υ.Δ.),

όπως

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. (σύμφωνο με το
Παράρτημα Γ )
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του Οικονομικού Φορέα, στην οποία
θα διευκρινίζει για ποια ή ποιες ομάδες συμμετέχει.
γ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο συμμετέχοντας

θα

δηλώνει:
 ότι τα προσφερόμενα είδη του
προδιαγραφές

της μελέτης

είναι σύμφωνα με

τις τεχνικές

και ότι τα προϊόντα που θα προσφέρει

θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται
προκαλέσουν ζημιές ή φθορές κατά

και ότι δεν θα

την χρήση τους ούτε θα είναι

επιβλαβή για την υγεία των παιδιών .


ότι τα προσφερόμενα είδη είναι πρώτης ποιότητας και πληρούν τις
εκάστοτε

περί

τροφίμων

διαδεδομένα

στην

δοκιμασμένα

από

ισχύουσες

ελληνική
το

ευρύ

διατάξεις

αγορά

είναι

καταναλωτικό

,

είναι

ευρέως

αναγνωρίσιμα

κοινό

και

όλες

και
οι

βιομηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα) εφαρμόζουν
σύστημα HACCP και κατέχουν πιστοποιητικό
22000-2005 (ή

ISO

παρόμοιο πιστοποιητικό) .Σε όλες τις συσκευασίες

τροφίμων θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία θα είναι πάνω
από ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής τους. Εφόσον τα
προϊόντα

δεν

καλύπτουν

τους

όρους

υγιεινής

διατροφής

θα

αντικατασταθούν με υπόδειξη της υπηρεσίας και χωρίς πληρωμή.
Περιεχόμενο Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης. Η προσφορά συμπληρώνεται σε έντυπο της Υπηρεσίας .
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ.1/2018 μελέτης.
16. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
17. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα: (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), (Χρόνος
και

τρόπος

υποβολής

προσφορών),

(Περιεχόμενο

φακέλων

δικαιολογητικών

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος

σύνταξης

και

υποβολής

οικονομικών
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προσφορών),

(Χρόνος

ισχύος

προσφορών), (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση

ή εφόσον επιδέχονται

συμπλήρωση ή

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
18. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση προσφορών
Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από
τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 5
της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί
προσφορές κατά το άρθρο 15.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η
σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει

τις

προσφορές

για

να

τηρηθεί
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η

υπόλοιπη

διαδικασία

του

διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 5. Η αποσφράγιση
διενεργείται

δημόσια,

παρουσία

των

προσφερόντων

ή

των

νομίμως

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή
να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται

από

την

Επιτροπή

Διαγωνισμού

όλα

τα

δικαιολογητικά

που

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την
αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού
τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους
λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία
δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο
127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του
Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο»),
να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14.2
της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι

υπέβαλαν

παραδεκτές

προσφορές

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
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ii)

δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο
(λόγοι αποκλεισμού),
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με
το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
την

κατακύρωση

της

σύμβασης

είτε

για

τη

ματαίωση

της

διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή
της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη
ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
19. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.

Κατά της ανωτέρω

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
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ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση,
με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

20. Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης
υποβάλλεται

σε

προθεσμία

που

εκτείνεται

μέχρι το

ήμισυ

του

χρονικού

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.
4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Με

την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
21. Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
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Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
22. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
23. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
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σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ως χρονική διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1)
έτους ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (όποιο από τα δύο συμβεί
πρώτο).
Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016.
Η σύμβαση θωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:


Η προμήθεια παρελήφθη στο σύνολό της



Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η προμήθεια που παραδόθηκε



Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και


Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2)

συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση
24. Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση
αυτής,

εφόσον

είναι

γνωστά

τη

συγκεκριμένη

χρονική

στιγμή.

Επιπλέον,

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας.

Σε

υπεργολάβο/

υπεργολάβους

γνωστοποίηση

περίπτωση

διακοπής
της

της

σύμβασης,

συνεργασίας
αυτός

του

Αναδόχου

υποχρεούται

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα

σε

με

άμεση

Αρχή, οφείλει δε να

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
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το ποσοστό του

τριάντα

τοις

εκατό

(30%)

της

συνολικής

αξίας

της

σύμβασης.

Επιπλέον,

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.
25. Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου.
26. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
27. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων
ειδών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
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28. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση

του

αρμόδιου

οργάνου,

εφόσον

δεν

φορτώσει,

παραδώσει

ή

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
29. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
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(Χρόνος παράδοσης υλικών), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή
30. Χρόνος - τόπος παράδοσης προμηθευόμενων ειδών
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη στα σημεία που θα
τους υποδείξουν οι υπάλληλοι του Δήμου Προσοτσάνης , της ΔΗΚΕΠ

και του

Νομικού Προσώπου Δήμου Προσοτσάνης.
Αναλυτικότερα όσο αφορά το Ν.Π. Προσοτσάνης η παράδοση θα γίνεται στους
παρακάτω παιδικούς σταθμούς :
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
1
2
3
4
5
6

Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΩΤΟΛΕΙΒΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

2522022271

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

2522022058

ΠΕΤΡΟΥΣΑ

2522041205

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

2522031168

ΣΙΤΑΓΡΟΙ

2521095138

ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

2521093270

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και
με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει
να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
μεταφοράς τροφίμων.
2.

Παραλαβή των ειδών

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών
παντοπωλείου

θα γίνεται ύστερα από παραγγελία των αρμόδιων υπαλλήλων,

τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, το αργότερο σε δυο ημέρες από αυτή της
παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Προσοτσάνης και της
ΔΗΚΕΠ .
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ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Για την προμήθεια

γάλακτος

η παράδοση θα γίνεται σε ημερήσια βάση στο

εργοτάξιο του Δήμου , σε συγκεκριμένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου των
υπαλλήλων, ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συσκευασία
του ενός (1) λίτρου. Ο ανάδοχος ( αν χρειαστεί ) οφείλει να προμηθεύσει τον δήμο
με

ψυγεία

ποσότητας

και

μεγέθους

τέτοιου,

ώστε

να

αντιστοιχεί

στην

προμηθευόμενη ποσότητα και στα αντίστοιχα ζητούμενα σημεία παράδοσης.
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης για τα είδη αρτοποιίας,

θα είναι κάθε εργάσιμη μέρα και τις

ώρες από 7:00π.μ. ως 9:00π.μ. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι
ποσότητες θα ορίζονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Σταθμών.
Για τα είδη οπωροπωλείου ο χρόνος παράδοσης θα είναι κάθε εργάσιμη μέρα και
τις ώρες από 7:00π.μ. ως 11:00π.μ. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι
ποσότητες θα ορίζονται από τους αρμοδίους υπαλλήλους των Σταθμών.
Για τα

είδη

ιχθυοπωλείου

η παράδοση θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα

και για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα,
στους χώρους που θα υποδείξουν οι αντίστοιχες
προσώπων

υπηρεσίες

των

νομικών

σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας όπως αυτές θα ορισθούν

από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή την επομένη της παραγγελίας.
Ο χρόνος παράδοσης για τα τεμάχια γάλακτος θα είναι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη
και τις ώρες από 7:00π.μ. ως 11:00π.μ. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι
ποσότητες θα είναι όπως ορίζονται παραπάνω(με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων
.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Τα είδη που θα ζητηθούν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από τους
φορείς, δεν θα είναι ίσων και αναλογικών ποσοτήτων. Η κάθε παραγγελία θα
περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία του
κάθε φορέα χωριστά και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων.
Ο Δήμος Προσοτσάνης, η ΔΗΚΕΠ, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης
δεν

υποχρεούται

να

απορροφήσει

το

σύνολο

των

ειδών

που

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και

θα

απορροφηθούν

όσες

είναι

απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας
ενός είδους ανάλογα (με τις απουσίες νηπίων τις άδειες των δημοτικών
υπαλλήλων, και παρόμοιες καταστάσεις) και θα υπάρχει και δυνατότητα
τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων προμηθειών ή ακόμη και σύναψης
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συμπληρωματικών συμβάσεων .
Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα να αντικαθιστούν κάποια είδη μιας ομάδας
με άλλα, παρεμφερή, ανάλογα με τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους
παιδικούς σταθμούς) ή για λόγους απρόβλεπτους ή λόγους εκτάκτων αναγκών
(π.χ. καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά) προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες τους, στα πλαίσια ωστόσο, της συγκεκριμένης ανάθεσης.
Οι φορείς έχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων των ειδών της
προμήθειας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης

της

σύμβασης

χωρίς

να

προκαλείται υπέρβαση της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας.
31. Παραλαβή ειδών
Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής, που συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών διενεργείται ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής,

μπορούν

να

παραπέμπονται

για

επανεξέταση

σε

δευτεροβάθμια

επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση
τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές

παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για
τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
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Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους από τα άρθρα της παρούσας χρόνους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και
καλής

εκτέλεσης

προβλεπομένων

δεν

από

επιστρέφονται

τη

σύμβαση

πριν

ελέγχων

από
και

την ολοκλήρωση
τη

σύνταξη

των

όλων

των

σχετικών

πρωτοκόλλων.
32. Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
33. Επίλυση διαφορών
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους για φιλική
διευθέτησή της, με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση της διαφοράς, τότε για την
δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια
του νομού Δράμας .

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης
Λύσσελης Άγγελος
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