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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(CPV: 15894210-6, 15811510-4)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. 11389/23-3-1993 Υπουργική Απόφαση περί “Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
2. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
4. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
5. Της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 Τεύχος Α') “Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Της Υπουργικής απόφασης Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ Β 92/ 10.02.1999), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ Β 448/07.04.2005) & Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ Β
1240/19.07.2007), περί εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη
προμηθευτών χορηγητών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
7. Της αριθμ. Γ2/3732/1988 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 767/21-10-1988 Τεύχος Β').
8. Τον Ν. 2741/99 “Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπ. Ανάπτυξης
και λοιπές διατάξεις και την Υ.Α. 1100/87 “Κώδικας Τροφίμων και Ποτών” (ΦΕΚ 788Β).
9. Της παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α', η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α').
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ', υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α' )
Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ).
11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
12. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α' /26-03-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις”.
13. Την αριθμ. 448/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί έγκρισης διενέργειας
προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Χανίων και ορισμού επιτροπής
παραλαβής της προμήθειας.
14. Την αριθμ. 553/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Χανίων περί έγκρισης ενιαίας μελέτης,
τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού καθώς και έγκρισης δαπάνης και ψήφισης των σχετικών
πιστώσεων.

15.

Την αριθμ. 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια έτοιμου φαγητού (πλήρους μεσημβρινού
γεύματος) για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Χανίων για διάρκεια ενός
σχολικού έτους.
Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 93.690,79 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει
τον οικείο Κ.Α. 15-6481.004 του προϋπολογισμού δαπανών ετών 2015 -2016.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

ΆΡΘΡΟ 1
Προϋπολογισμός

Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Χανίων με πλήρες
μεσημβρινό γεύμα (ή σάντουιτς στην περίπτωση εκδρομών, κ.λ.π.) για ένα (1) σχολικό έτος, η οποία
προϋπολογίζεται σε 82.912,20 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 13% 10.778,59 ευρώ, σύνολο 93.690,79 ευρώ, και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.004 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Χανίων ετών 2015 και
2016.
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Η πρόσφορα πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών.
ΆΡΘΡΟ 2
Συμβατικά Τεύχη
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: (α) η
παρούσα διακήρυξη, την οποία συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
(β) η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
(γ) η τεχνική έκθεση,
(δ) οι τεχνικές προδιαγραφές - ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΆΡΘΡΟ 3
Τρόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισμού- διαδικτυακός τόπος
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική
γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/120/Α/29-05-2013)
και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013.
ΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

22/07/2015

Πέμπτη 30/07/ 2015
ΩΡΑ: 07:30 π.μ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή
14/08/2015
ΩΡΑ: 13:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
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ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013

≪Τε
χ
ν
ι
κ
ές λ
ε

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ≫

ΆΡΘΡΟ 4
Δεκτοί στον Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα,
β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων
όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη
εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο,
γ. Συνεταιρισμοί,
δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
οι οποίοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου σε ισχύ από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες σχετική με το θέμα της παρούσας διακήρυξης.
Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:
α. Τη φερεγγυότητά τους.
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
γ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές)
απαιτείται:
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής, και
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο “εγγραφείτε
ως οικονομικός φορέας” την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
•

όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
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•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας

τον

αριθμό

ταυτότητας

ΦΠΑ (VAT

Identification

Number)

και

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο
Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΆΡΘΡΟ 5
Επαγγελματικά προσόντα
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης ή
συνεταιρισμού, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειμένου περί
αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποι σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), οι διαχειριστές
σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων
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σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου των Συνεταιρισμών, σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του
νομικού προσώπου και σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω
υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη
νομοθεσία, για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της αριθ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά
το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της
κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1
της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της
αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού

συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η)
πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια
χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό στοιχεία α έως δ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε
κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό στοιχεία ε έως κ, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή
αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο.
4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των φόρων, σύμφωνα με
την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα) ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο.
5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς (και καταλαμβάνει τον συγκεκριμένο
διαγωνισμό).
6. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, όποιος καταδικάστηκε με δικαστική απόφαση
που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

ΆΡΘΡΟ 6
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
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(1) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη
(2) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.

6.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου

≪Δ
ά
Συμμετοχής-Τεχνική
ι
κ
αι
ολ
ογ
ητ
ι
κ
προσφορά ≫

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη

≪Δι
-Τεχνική
κ
αι
ολ
προσφορά
ογ
ητ
ι
κ
ά Σ
υμμε
τ
οχ
ής

≫ υποβάλ
λ
ο

εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”
η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Τα παρακάτω 6.1.1. δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα στοιχεία 6.1.2 της τεχνικής προσφοράς
του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της
ψηφιακής υπογραφής τους και να έχουν ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία κατάθεσης της
προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Επισημαίνεται ότι τα

δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου

≪Δι
κ
αι
ολ
ογ
η

συμμετοχής-τεχνική προσφορά

≫ που έχ
ο

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου των
δικαιολογητικών της προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του Δήμου
Χανίων
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η φράση δικαιολογητικά συμμετοχής για το διαγωνισμό”.........” προς Δήμο Χανίων υπόψιν
Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού.

Διακήρυξη

Σελ. 7 από 33

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
-Τα στοιχεία του αποστολέα.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και
διάθεση τροφίμων γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο
οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως
ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της
προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη
σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία
αυτής.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ
α. Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
β. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
της/των ομάδας/ων που συμμετέχουν εκτός του ΦΠΑ.
γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2. Η έκδοση του
αποσπάσματος ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 5 παρ. 2.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες, υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι
νομίμως εκπροσωπούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος διαχειριστής και ο διευθύνων σύμβουλος. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό
της εταιρίας. Η εκπροσώπηση, στις προσωπικές εταιρείες και στις Ε.Π.Ε. θα πρέπει να γίνεται
προσκομίζοντας πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη μεταβολών του καταστατικού τους, με
αντίγραφο του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του. Στις Α.Ε., θα πρέπει να προσκομίσουν πάλι
αντίγραφο καταστατικού με τις νόμιμες τροποποιήσεις του, και πιστοποιητικό της Διεύθυνσης
Εμπορίου που να προκύπτουν οι μεταβολές. Επίσης οφείλουν να καταθέσουν

και

τυχόν

τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση
ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή προς καταχώριση των
σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζι με τα στοιχεία αυτά.
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δ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, που να έχουν εκδοθεί μέχρι έξι μήνες
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση,
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο
είναι

ασφαλισμένος

κάθε

απασχολούμενος

στην

επιχείρηση

του

συμμετέχοντος

συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλ. ασφαλιστική
ενημερότητα όλων των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για
τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε
επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση
προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να
υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα
της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού.
Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
στ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (δ) και (ε)
του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
ζ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
η. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής.
θ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα είδη που
αναφέρονται στη διακήρυξη και συμμετέχει στο διαγωνισμό.
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ι. ISO 22000:2005 (Διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης
ασφάλειας τροφίμων) ή Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση
Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των
τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής κατάλληλων για την υγεία του καταναλωτή.
ια. Πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου (τελευταίου τριμήνου) της επιχείρησης που να πιστοποιεί ότι
λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας ή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
ιβ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, περί
αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και
ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδεχόμαστε
πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί
διάρκειας ισχύς προσφοράς έξι (6) μηνών και ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ισχύει μέχρι
την λήξη ισχύος της σύμβασης, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου και των ΟΤΑ

και

ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της

επιχείρησης».
ιγ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι δεν
έχουν τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με
διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση των
τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων, σε περίπτωση δε, που οι διαγωνιζόμενοι
είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται ούτε εκείνες ούτε τυχόν θυγατρικές τους εταιρείες με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή
την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων αλλά ούτε οι νόμιμοι
εκπρόσωποι

τους, διαχειριστές,

πρόεδροι

και

διευθύνοντες

σύμβουλοι με

τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τις ίδιες παραπάνω αιτίες αλλά ούτε να
μετέχουν οι τελευταίοι σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς
αντικειμένου και σκοπού ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές, πρόεδροι και διευθύνοντες
σύμβουλοι ανάλογα με την μορφή της εταιρείας όπου να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση ποινικού

δικαστηρίου

και

η

θυγατρική

εταιρεία με

τελεσίδικη

δικαστική

απόφαση, διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων σύμφωνα με τα
παραπάνω αναφερόμενα αναφορικά με την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων. Γι’ αυτό οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
α. Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
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β. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
της/των ομάδας/ων που συμμετέχουν εκτός του ΦΠΑ.
γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2. Η έκδοση του
αποσπάσματος ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 5 παρ. 2. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού
μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει
από το καταστατικό της εταιρίας.
δ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, που να
έχουν εκδοθεί μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τα οποία
να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση,
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) που
αφορούν τους 'Έλληνες πολίτες και νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή, ισχύουν και στην περίπτωση
αυτή.
στ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
ζ. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής.
η. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα είδη που
αναφέρονται στη διακήρυξη και συμμετέχει στο διαγωνισμό.
θ. ISO 22000:2005 (Διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης
ασφάλειας τροφίμων) ή Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση
Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των
τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής κατάλληλων για την υγεία του καταναλωτή.
ι. Πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου (τελευταίου τριμήνου) της επιχείρησης που να πιστοποιεί ότι
λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την αρμόδια αρχή της
χώρας εγκατάστασης της.
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ια. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, περί
αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και
ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδεχόμαστε
πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί
διάρκειας ισχύς προσφοράς έξι (6) μηνών και ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ισχύει μέχρι
την λήξη ισχύος της σύμβασης, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου και των ΟΤΑ

και

ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της

επιχείρησης».
ιβ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,, ότι δεν
έχουν τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με
διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση των
τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων, σε περίπτωση δε, που οι διαγωνιζόμενοι
είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται ούτε εκείνες ούτε τυχόν θυγατρικές τους εταιρείες με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή
την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων αλλά ούτε οι νόμιμοι
εκπρόσωποι

τους, διαχειριστές,

πρόεδροι

και

διευθύνοντες

σύμβουλοι με

τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τις ίδιες παραπάνω αιτίες αλλά ούτε να
μετέχουν οι τελευταίοι σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς
αντικειμένου και σκοπού ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές, πρόεδροι και διευθύνοντες
σύμβουλοι ανάλογα με την μορφή της εταιρείας οπου να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση ποινικού

δικαστηρίου

και

η

θυγατρική

εταιρεία με

τελεσίδικη

δικαστική

απόφαση, διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων σύμφωνα με τα
παραπάνω αναφερόμενα αναφορικά με την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων. Γι’ αυτό οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση.

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρημένα από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.

3. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
β. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
της/των ομάδας/ων που συμμετέχουν εκτός του ΦΠΑ.
γ. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (δ) & (ε) του εδαφίου 1 Έλληνες Πολίτες και νομικά πρόσωπα στην
ημεδαπή του παρόντος άρθρου.
ε. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής .
στ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα είδη που
αναφέρονται στη διακήρυξη και συμμετέχει στο διαγωνισμό.
ζ. Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων
Σημείων Ελέγχου) που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η
επίτευξη προϊόντων διατροφής κατάλληλων για την υγεία του καταναλωτή.
η. Πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου (τελευταίου τριμήνου) της επιχείρησης που να πιστοποιεί ότι
λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας ή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
θ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, περί
αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και
ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδεχόμαστε
πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί
διάρκειας ισχύς προσφοράς έξι (6) μηνών και ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ισχύει μέχρι
την λήξη ισχύος της σύμβασης, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου και των ΟΤΑ

και

ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της

επιχείρησης».
ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι δεν έχουν
τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με
διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση των
τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων, σε περίπτωση δε, που οι διαγωνιζόμενοι
είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται ούτε εκείνες ούτε τυχόν θυγατρικές τους εταιρείες με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή
την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων αλλά ούτε οι νόμιμοι
εκπρόσωποι

τους, διαχειριστές,

πρόεδροι

και

διευθύνοντες

σύμβουλοι με

τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τις ίδιες παραπάνω αιτίες αλλά ούτε να
μετέχουν οι τελευταίοι σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς
αντικειμένου και σκοπού ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές, πρόεδροι και διευθύνοντες
σύμβουλοι ανάλογα με την μορφή της εταιρείας οπου να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση ποινικού

δικαστηρίου

και

η

θυγατρική

εταιρεία με

τελεσίδικη

δικαστική

απόφαση, διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων σύμφωνα με τα

Διακήρυξη

Σελ. 13 από 33

παραπάνω αναφερόμενα αναφορικά με την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων. Γι’ αυτό οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση.

4. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Στον διαγωνισμό, δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον: (α) ο κάθε προμηθευτής
που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του
προσφερόμενου προϊόντος, (β) στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές
επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων
(δ) και (ε) του εδαφίου 1 Έλληνες Πολίτες και νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή του παρόντος άρθρου.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του
υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με
την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη.
Οι ενώσεις προμηθευτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλουν κοινή προσφορά
προσκομίζοντας τα εξής:
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους
οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των
παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο
από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με
διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση των
τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων, σε περίπτωση δε, που οι διαγωνιζόμενοι
είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται ούτε εκείνες ούτε τυχόν θυγατρικές τους εταιρείες με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή
την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων αλλά ούτε οι νόμιμοι
εκπρόσωποι

τους, διαχειριστές,

πρόεδροι

και

διευθύνοντες

σύμβουλοι με

τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τις ίδιες παραπάνω αιτίες αλλά ούτε να
μετέχουν οι τελευταίοι σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς
αντικειμένου και σκοπού ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές, πρόεδροι και διευθύνοντες
σύμβουλοι ανάλογα με την μορφή της εταιρείας οπου να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση ποινικού

δικαστηρίου

και

η

θυγατρική

εταιρεία με

τελεσίδικη

δικαστική

απόφαση, διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων σύμφωνα με τα
παραπάνω αναφερόμενα αναφορικά με την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων. Γι’ αυτό οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες ή ένωση
προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό
πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την
οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.
Τα δε δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα γίνονται δεκτά εφόσον:
• φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille), όπου απαιτείται,
• συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα που γίνεται είτε από την
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο
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της χώρας προέλευσης του εγγράφου στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 Κώδικα περί δικηγόρων.

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων για το σύνολο των απαιτούμενων της
παρούσας Προκήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) όπου “καταργείται η υποχρέωση

υποβολής

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες
και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες
και τους φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση.
Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των
στοιχείων.
Ωστόσο ο Δήμος οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Ως εκ τούτου, στις
περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι
κυρώσεις του ν.1599/1986 αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση
της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

6.1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επαγγελματικής αξιοπιστίας, τεχνικών

δυνατοτήτων, κ.ά.)
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, , που θα
αναφέρει το εργοστάσιο στο οποίο παρασκευάζεται το προσφερόμενο είδος και τον τόπο
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εγκατάστασης του. Ακόμη, αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν το ζητούμενο είδος σε δικό τους
εργοστάσιο, μερικά ή ολικά, θα πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση
της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την
υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 18 Υ.Α. 11389/1993).
β. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και
ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής
για την εξασφάλιση της ποιότητας.
δ. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα ασχοληθεί κατά την
παραγωγή του προς προμήθεια είδους, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση.
ε. Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εμπλέκονται στην παρασκευή και σερβίρισμα
φαγητών.
στ. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών, από
τον τόπο παρασκευής στο σχολείο και η προσκόμιση βεβαίωσης, από την αρμόδια υπηρεσία, ότι το
αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και υγιεινής των
τροφίμων.

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται
ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α, παραγρ. 2, άρθρου 11 του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον
τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εμπίπτουν στη ρύθμιση.
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Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση
ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων,
συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.
Ωστόσο, ο Δήμος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και
τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή
άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της
ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με
την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι
μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται
αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά.

6.2 Περιεχόμενα (υπο) φακέλου “Οικονομική Προσφορά”
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη

≪Οι
οικονομική
κ
ον
ομι
κ
προσφορά
ή Προσφορά≫πε
ρι
λ
αμβ

του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
≪Οι
κ
ον
ομι
κ
ή Προσφορά≫.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα ηλεκτρονικά αρχεία
p.d.f Αναλυτικότερα:
Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά μαθητή χωρίς ΦΠΑ.
Η πρόσφορα, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών.
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής θα πρέπει να επισυνάψει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον
(υπο) φάκελο της οικονομικής προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται
στην παρούσα διακήρυξη.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
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Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα εκφράζεται
σε ΕΥΡΩ.
Αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να έχει υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων που
βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για την παράδοση του
προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά
τεύχη που τη συνοδεύουν.
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο
αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό.
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με
τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονομικής προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων τις οποίες επαληθεύει
πριν την απόρριψη της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 7
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή κατασκευαστού
Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή
των παρασκευαστών των προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό
συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα.
Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της
οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
Για τη διασφάλιση των προϊόντων σίτισης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει μετά την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε κάθε είδους
υγειονομικό έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο προκειμένου να διαπιστώσει και εξασφαλίσει την
ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων.
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ΆΡΘΡΟ 8
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για έξι (6) μήνες από την ημέρα του
διαγωνισμού και η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την λήξη της σύμβασης.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο
Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν τη λήξη της,
την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για
αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση
του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 9
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (εκτός τυχόν τεχνικών φυλλαδίων / εγχειριδίων
ή / και διαφημιστικών φυλλαδίων) θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και
σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
ΆΡΘΡΟ 10
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».
Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερόμενου.

ΆΡΘΡΟ 11
Dumping - Εξαγωγικές επιδοτήσεις
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους παραγωγής,
διανομής, επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε
προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που

Διακήρυξη

Σελ. 20 από 33

μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την
κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να
δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.
Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να
δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής
τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από
τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον
Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που
συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 12
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους
κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
ΆΡΘΡΟ 13
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 20 / 08 /2015 και ώρα 10.00 π.μ.,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών.
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΆΡΘΡΟ 14
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Δήμος προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 15
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – Κατακύρωση
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθόσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
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-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς
και την τρέχουσα στην αγορά τιμή των προσφερόμενων ειδών, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες
που επικρατούν στην αγορά.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με
βάση τους καθοριζόμενους στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη
τιμή στο σύνολο της ομάδας ( για το ημερήσιο γεύμα και για το σάντουιτς)
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά,
προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε ομάδα ειδών που προσφέρει ο προμηθευτής.
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανομή της κάθε ομάδας ειδών μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή
και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης
γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.
Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση για την
προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Ο ανάδοχος

στον οποίο

ανατέθηκε η προμήθεια ,

υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.

ΆΡΘΡΟ 16
Ενστάσεις
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις του

ηλεκτρονικά

στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Π1/2390(ΦΕΚ Β 2677/2013)

περί “Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)”,

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
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Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 15
της υπ. αριθμ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία δεν θεωρούνται εκτελεστές πράξεις τα πρακτικά των
Επιτροπών Διαγωνισμού κατά των οποίων ασκούνται ενστάσεις, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο (π.χ.
ενστάσεις άρθρου 15 παράγραφος 1β της υπ. αριθμ. 11389/1993 Υπ. απόφασης περί (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»).
Η Ένσταση του άρθρου 15 παράγραφος 1β της υπ. αριθμ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης περί
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Δήμο Χανίων προς την αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα
από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
προβλεπόμενα του άρθρου 15 της υπ. αριθμ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

ΆΡΘΡΟ 17
Χρονική Διάρκεια – Όροι Σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση η οποία
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και η διάρκεια της οποίας ορίζεται για διάστημα
ενός σχολικού έτους.
Οποιαδήποτε παράδοση πριν από την υπογραφή της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα
εκκαθαριστεί.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Την τιμή που έχει προσφερθεί για για τα προς προμήθεια είδη.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
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θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων των ειδών.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με
την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα
παραπάνω στοιχεία.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται
της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΆΡΘΡΟ 18
Εγγυήσεις
18.1 Φορείς έκδοσης εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις εκδίδονται, παρέχεται με εγγυητικές επιστολές πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997(Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική. Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που πληροί τους όρους του άρθρου 6
της παρούσας.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης ι
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
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18.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται,η κατάθεση
εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2 % της συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης της/των ομάδας /ων που συμμετέχουν εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση πρέπει να

έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Χανίων ανεξαρτήτως της ομάδας στην οποία
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.
Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων:- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής,- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του
Ν.4281/2014, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται

στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια
της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

18.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα που θα υπογραφεί η
σύμβαση δηλαδή του Δήμου Χανίων
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η
σύμβαση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.(άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)

ΑΡΘΡΟ 19
Δειγματοληψία
Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χημική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές εγκύκλιοι του
Γενικού Χημείου του Κράτους.
Για τον

καθορισμό της ποιότητας των ειδών τα οποία υπόκεινται σε χημική εξέταση θα

αποστέλλονται δείγματα από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, στη Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών
Χανίων σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν.
Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την ποιότητα,
προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους πρέπει να
λαμβάνεται δείγμα το οποίο θα αποστέλλεται στην Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών για τον καθορισμό της
ποιότητας ή προελεύσεως κ.λ.π. του είδους.
Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του και θα βαρύνουν
το χορηγητή.
Η δειγματοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα αναγράφεται τούτο
στο πρωτόκολλο παραλαβής.
Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητά από την επιτρπή παραλαβής την ενέργεια δειγματοληψίας
και την αποστολή του δείγματος στην Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών Χανίων για γνωμάτευση σχετικά με
την ποιότητα, κατηγορία, προέλευση ή άλλο διακριτικό γνώρισμα του είδους προς προμήθεια.
Ο προμηθευτής δύναται να ζητήσει επίσης την παράσταση ιδίου Χημικού στις κατ’ έφεση χημικές
εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή η πιθανώς μη σύμφωνη

γνωμάτευση της

Δ/νσεως Χημικών

Υπηρεσιών Χανίων με τις απόψεις του Προμηθευτή θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία στην
επιμέτρηση της επιβαλλόμενης ποινής κατά του Προμηθευτή για την αιτία αυτή.
ΆΡΘΡΟ 20
Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης τ ων ειδών

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της ανάλογης παραγγελίας από τον
Διευθυντή του Μουσικού σχολείου, στο χώρο που στεγάζεται το Μουσικό σχολείο ή σε άλλο που θα
υποδείξει ο Διευθυντής του Σχολείου και σε ώρες που θα υποδείξει ο Διευθυντής του σχολείου. Την
παραλαβή θα βεβαιώνει ο Διευθυντής του σχολείου ή όποιος οριστεί από αυτόν. Ο υπεύθυνος του
σχολείου σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό
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μακροσκοπικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης)
με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα
με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και το άρθρο 26 του Νόμου 4024/2011.
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών ελεύθερων στο χώρο που
θα του υποδειχθεί καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Τον προμηθευτή βαρύνουν η συσκευασία, μεταφορά και διανομή των μερίδων στους μαθητές του
Σχολείου από προσωπικό του.
Η επιτροπή παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών.
Τα απορριφθέντα είδη ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία
που θα του ορίζεται.
Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο χορηγητής αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου του,
ενηλίκου και εγγράμματου, την ιδιότητα του οποίου πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στο Δήμο και ο
οποίος θα υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και τα πρακτικά απορρίψεως καθώς και τα
σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψιών. Σε περίπτωση που αρνηθεί ο χορηγητής να υπογράψει πρέπει
να γίνει ρητώς μνεία της αρνήσεως του αυτής.
Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο χορηγητής να σημειώσει τις υπάρχουσες
αντιρρήσεις του επί των οποίων η επιτροπή πρέπει να σημειώσει τις σχετικές αντιπαρατηρήσεις.
Η μη αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δημιουργεί απόδειξη για την αλήθεια των αντιρρήσεων
του χορηγητού.
Η τυχόν μη τήρηση εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής των διατυπώσεων αυτών έχει σαν συνέπεια
την απαλλαγή του χορηγητή για λόγους τυπικούς χωρίς να εξεταστεί περαιτέρω η ουσία της
παράβασης.
Εξάλλου η αδικαιολόγητη άρνηση του χορηγητή να υπογράψει το πρακτικό παραβάσεως και
δειγματοληψιών θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική αιτία της ποινής που θα του επιβληθεί.
Ο χορηγητής οφείλει απαραιτήτως να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς στα προσκομιζόμενα είδη και
όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα.
Τους χαρακτηρισμούς αυτούς η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει βάσει του δελτίου παραγγελίας, θα
προβαίνει σε οποιοδήποτε απαιτούμενη εξέταση για την ακρίβεια και θα υπογράφει μετά το σχετικό
πρωτόκολλο ή πρακτικό απορρίψεως.
Ουδεμία ασάφεια, όσον αφορά την ποιότητα δύναται να επικαλεστεί σε όφελος του ο χορηγητής.
Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που θα λαμβάνει την εντολή προμήθειας,
να εφοδιάσει το σχολείο με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
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Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό.
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο, το χώρο υποδοχής των
ειδών, και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε
είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης
είναι ορισμένη και τακτή.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 έως και 34 της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

ΆΡΘΡΟ 21
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Σε περίπτωση που το είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που
υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον
υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του είδους
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις
βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της
συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο
έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
ΆΡΘΡΟ 22
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος
δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη
λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των ειδών που
απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για
την επιστροφή των απορριφθέντων ειδών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η
παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον
προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα
απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από
αυτόν των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την
παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη
λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον
ανάδοχο τα επιστρεφόμενα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη καταστρέφονται κατά την κρίση του
Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20)
μέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες
τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν
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παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας
αυτής.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών

που απορρίφθηκαν πριν από την

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που
θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΆΡΘΡΟ 23
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση,
εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 29
της παρούσας.
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σε αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΆΡΘΡΟ 24
Εγγυήσεις ποιότητας
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης
ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επίσημων κρατικών φορέων
τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις, κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση.
Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει,
ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα ειδών που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι πως το μέγιστο ποσοστό είδους που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της
αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στο Δήμο των νέων
σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων
τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της
βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα είδη, επιφυλασσόμενου του φορέα να ασκήσει και άλλα
δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να
του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το φορέα για τη βλάβη
που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις
νόμιμες συνέπειες.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος,
με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΆΡΘΡΟ 25
Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών
πληρωμής από τον Δήμο και μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη
νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή πέρα των
τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ', υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/09.05.2013 Τεύχος Α') περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών (άρθρο 4
Οδηγίας 2011/7/ΕΕ), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο, εκτός αν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση. Επισημαίνεται ότι η
υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 26
Δαπάνες

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης,
τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόμιση
των νόµιµων παραστατικών. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς
καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του
Φ.Π.Α που προβλέπεται από το νόμο, βαρύνει το Δήμο Χανίων . ∆εν είναι δυνατή η αμφισβήτηση ή
ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις
παραπάνω δαπάνες.
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ΆΡΘΡΟ 27
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης- Παροχή Διευκρινήσεων

Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη
αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από το
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στην διεύθυνση Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, τηλ. 28213 41760
κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου http://www.chania.gr.
Η παρούσα διακήρυξη θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
προκειμένου να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί
εφάπαξ στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Περιληπτική διακήρυξη του Αντιδημάρχου θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 της αριθμ. 11389/93 υπουργικής απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 3548/2007, θα αναρτηθεί
στο κατάστημα του Δήμου Χανίων και στα επιμελητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν από την αρμόδια υπηρεσία
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέσω της διαδικτυακής
πύλης και δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις ή διευκρινίσεις που δίδονται προφορικά από
την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www. promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι και 15 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών δηλαδή μέχρι 30/07/2015
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι
οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Τα αιτήματα απαντιούνται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και 6 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής
προσφορών, δηλαδή μέχρι 08/08/2015

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
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