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Πίλαθα Απνδεθηώλ
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:

Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο

ΥΕΣ.:

α. ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ»
β. ΠΓ 60/2007
γ. Ν. 4270/14
δ. Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη
Ρπζκίζεηο πλαθώλ Θεκάησλ»
ε. ΠΓ 118/07 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ»
ζη.Ν-Γ-Α 1/2008/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ
δ. Ν.3886/10 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκόζησλ
ζπκβάζεσλ − Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ
Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο
Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335).»
ε. ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο»
ζ. Ν.4281/14 "Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο"
η. ΚΟ ππ. αξηζ. 11 / ΑΠ 5785/ 24-12-2015 ΔΑΑΓΖΤ
ηα. Ν.4368/16 (ΦΔΚ Α΄21 / 21 Φεβ 16) Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ
θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο
ηβ. ΚΤΑ ππ. αξηζ. Φ.000/8/245258/.37 (ΦΔΚ Α΄630 / 9 Μαξ 16)
ηγ. ΑΠΦ.200/18/46154/.24/23 Φεβ 16/ΓΔΔΘΑ/Γ΄Κι /Γ1 (ΓΤΓΜ)
ηδ. Φ.800/80/127961/.441/ 24 Φεβ 16/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/ΣΟΜ
ηε. Φ.800/43/128077/.475/ 26 Φεβ 16/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/ΣΟ
ηζη. ΚΤΑ ππ. αξηζ. Φ.000/8/245258/.37 (ΦΔΚ Α΄630 / 9 Μαξ 16)
ηδ. SIC : WAA/23 2033 Μαξ 16/ΓΔ/ΚΔΠΗΥ/4
ηε. Φ.600/76/228929/.778/07 Απξ 16/ΓΔ/ΓΤΓΜ
ηζ. Φ.814/143/900318/.2171/7 Απξ 16/ΓΔ/ΓΟΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2016
1.

Έρνληαο ππόςε :
α.

Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο θαη (ηζη) ζρεηηθώλ.

β.
Σν (ηδ) όκνην κε ην νπνίν θαζνξίζζεθε ε ζπγθξόηεζε Σνπηθνύ
πληνληζηηθνύ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο (ΣΟΚΔΓΠ) ζην πξώελ
ςπρηαηξείν ηεο πεξηνρήο ΠΔΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ ΠΗΔΡΗΑ.
γ.
Σν (ηε) ζρεηηθό κε ην νπνίν ην ΓΔ/ΓΤΓΜ εμνπζηνδόηεζε ην Γθηή
ηεο Σαμηαξρίαο γηα δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο/ώλ
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ζύκβαζεο/εσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ζίηηζεο, θαη’ εθηηκώκελν ρξνληθό δηάζηεκα
ηξηάληα (30) εκεξώλ, εληόο ζπλνιηθήο πξνππνινγηζζείζαο αμίαο 246.540€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (1400 άηομαΥ30 ημέπερΥ5,87€)
δ.
Σν (ηζ) όκνην κε ην νπνίν απνθαζίζζεθε ε δέζκεπζε πίζησζεο
πνζνύ διακοζίων ζαπάνηα έξι σιλιάδων και πενηακοζίων ζαπάνηα εςπώ
(246.540€) ζε βάξνο ηνπ Π/Τ ΓΔ έηνπο 2016 ζηνλ ΔΦ 11-200, ΚΑΔ 0873 γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο δαπάλεο.
ε. Σελ έθηαθηε, αλειαζηηθή, απξόβιεπηε θαη θαη’ επείγνπζα αλάγθε
αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή πιήξνπο δηαηξνθήο ζηηο σο άλσ επάισηεο
νκάδεο, θαη’ εθηηκώκελν ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξώλ.
διακηπύζζοςµε
ηε δηελέξγεηα δεκόζηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο
πξνζθνξέο ζε επξώ, γηα ηελ αλάδεημε παξόρνπ ππεξεζηώλ ζίηηζεο αηόκσλ πνπ
ζηεγάδνληαη ζην Κέληξν Αλνηρηήο νκήο Φηινμελίαο Πξνζθύγσλ θαη Μεηαλαζηώλ
ζην ρώξν πξώελ ςπρηαηξείν «ΠΔΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ ΠΗΔΡΗΑ», πξνο θάιπςε
καηεπείγοςζαρ και αππόβλεπηηρ ανάγκηρ (κεηαλαζηεπηηθέο-πξνζθπγηθέο ξνέο)
ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ιόγσλ εζληθήο αζθαιείαο θαη δεκόζηαο ηάμεο, πνπ
θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο
δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνύ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
2.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθξνηνύληαη νη
παξαθάησ επηηξνπέο :
α.

Γηελέξγεηαο/Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ απνηειείηαη από

ηνπο :
(1)

Aλρεο (ΣΘ) Θύκληνο Βίθησξ, Γθηήο 26 ΔΜΑ, σο πξόεδξνο

(2)

Ίιρνο Πάζρνπ Γεκήηξηνο, ηεο 26 ΔΜΑ

(3)

Τπιγόο (ΔΜ) Φνύληαο Ησάλλεο, ηεο 24 ΔΤΠ, σο κέιε,

ε νπνία ζα πξνβεί ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ελέξγεηεο, γηα
ηε δηελέξγεηα θαη αμηνιόγεζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο θαη ζα ζπληάμεη ηα
αλάινγα πξαθηηθά.
β.

Αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ :
(1)

Aλρεο (ΠΒ) Καξαγηάλλεο Αζαλάζηνο, Γθηήο 137 Α/Κ ΜΜΠ,

(2)

Σρεο (ΠΒ) Παλίδεο Γεώξγηνο , Δπηηειήο 3νπ ΔΓ

(3)

Αλζζηήο (ΣΘ) Καιαηηδίδεο Θεόθηινο ηεο 23 ΔΜΑ, σο κέιε

σο πξόεδξνο
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ε νπνία ζα αμηνινγήζεη ηπρόλ ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαηά ηε δηελέξγεηα
ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ θαη ζα εθδώζεη ηηο αλάινγεο γλσκνδνηήζεηο.
3.

ξνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό όπσο Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β».

4.
Τπόςε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο
ησλ απνηειεζκάησλ απηνύ, ηα αλαγξαθόκελα ζην Παξάξηεκα «Γ». Ο πξόεδξνο
ηεο επηηξνπήο λα πξνζέιζεη ηελ 18 Απξ 16 θαη ώξα 11:00 ζην 4ν ΔΓ, γηα ιήςε
νδεγηώλ.
5.
Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 26 Απξ 16, εκέξα
Σξίηε θαη ώξα 10:00 ζην ρώξν ηεο Λέζρεο Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Ληηνρώξνπ
(ΛΑΦΛΗ). Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, λα ζπλέιζεη κε κέξηκλα ηνπ
Πξνέδξνπ, ηελ 26 Απξ 16 θαη ώξα 09:00 ζηε ΛΑΦΛΗ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ. Σα
πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηελ ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε λα ππνβιεζνύλ ζηελ
Σαμηαξρία ακέζσο κεηά ηε δηελέξγεηά ηνπ.
6.
Ζ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα
δηελεξγεζεί από ην Γθηή ηεο Σαμηαξρίαο, θαηόπηλ πιήξνπο αηηηνινγεκέλεο
πξόηαζεο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ. Ο δηαγσληζκόο
ζα θαιύπηεη δηάζηεκα 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο ζύκβαζεο.
7.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο
ηνπο ην αξγόηεξν έσο ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ (κε απόδεημε), δειαδή κέρξη ηελ
26 Απξ 16, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00, απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο, ζηε Γξακκαηεία ηεο Σαμηαξρίαο (ηξαηόπεδν
«ΜΠΑΛΑΝΗΚΑ», ΛΗΣΟΥΩΡΟ ΠΗΔΡΗΑ Σ.Κ 60200) ή απνζηέιινληάο ηνλ
ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ππεξεζία ηαρπκεηαθνξώλ, ζηελ σο άλσ
δηεύζπλζε.
8.
Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα παξαδίδεηαη ηδηνρείξσο ηελ εκεξνκελία θαη
ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο (ήηνη ηελ
επηηξνπή δηελέξγεηαο) από εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο. ηελ
πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην
ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ.
9.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη δεκόζηα, από ην αξκόδην
ζπιινγηθό όξγαλν (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ»).
10. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνί ηνπο, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί κε
ηελ πξνζθνξά ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.
11. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο
όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
12. Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο δαπάλεο λα δηελεξγεζεί ζε βάξνο πηζηώζεσλ
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Π/Τ ΓΔ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016, επί ΚΑΔ 0873, ΔΦ 11-200, ζύκθσλα κε ην (ηζ)
ζρεηηθό (Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, πνζνύ 246.540,00€, ππό ΑΓΑ
7ΣΣ96-Δ9Ε).
13.
Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζώκαηνο ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη ζε
έληππε κνξθή από ηελ Τπεξεζία καο (ΥΥΗV ΣΘΣ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν
«ΜΠΑΛΑΝΗΚΑ», ΛΗΣΟΥΩΡΟ), θαζεκεξηλέο εκέξεο από 07:00 έσο 15:00) θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ (www.army.gr).
14.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ
ππνςήθησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό, όζνλ αθνξά ζηνπο όξνπο ηεο
παξνύζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο από ηελ Τπεξεζία καο ζε όζνπο
έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ
επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθό κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη΄ επέθηαζε
ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληόο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζύλε, κπνξεί λα ελεκεξώλεη
(ελλνείηαη, εθόζνλ επηζπκεί ν ίδηνο), κέζσ fax, επηζηνιήο, e–mail, θηι, κε ηα
ζηνηρεία ηνπ (π.ρ επσλπκία, δηεύζπλζε, αξηζκ. ηειεθώλνπ, αξηζκ. κερ.
ηειενκνηνηππίαο, e–mail account θηι) ηελ Τπεξεζία καο, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή
ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρόλ δηεπθξηλίζεσλ επί εξσηεκάησλ.
15. Ο Γθηήο ηνπ Σνπηθνύ πληνληζηηθνύ Κέληξσλ ηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο
Κξίζεο (ΣΟΚΔΓΠ) πνπ ζπγθξνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ΠΔΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ
(πξώελ ςπρηαηξείν), λα πξνβεί ζηα παξαθάησ:
α. Καζνξηζκό θαηάιιεινπ αηόκνπ σο «ππεύζπλνπ έξγνπ» πνπ ζα
απνηειεί ην «ζεκείν επαθήο» κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο ν νπνίνο
θαη ζα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηνπο Δηδηθνύο ξνπο θαη αληίζηνηρα
ζηε ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ (ππνβνιή παξαγγειίαο αλαγθαηνύλησλ
κεξίδσλ ζύκθσλα κε ην έληππν ηεο Πξνζζήθεο 3 ηεο ζύκβαζεο, ππνγξαθή ησλ
πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο θιπ)
β. Έιεγρν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ.
16. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζην πξναλαθεξόκελν ΣΟΚΔ Π, ζύκθσλα κε
ηα θαζνξηδόκελα ζην ξζξν 16 ησλ Γεληθώλ ξσλ, ηνπο Δηδηθνύο ξνπο θαη ην
Παξάξηεκα «Γ» (ύκβαζε) ηεο παξνύζαο ζπγθξνηείηαη ε παξαθάησ επηηξνπή:
α. Σρεο (ΠΕ) Φσηίνπ Γεώξγηνο, Τδθηήο 647 Μ/Κ ΣΠ σο πξόεδξνο
β. Λγόο (ΠΕ) Αιεμίνπ Φώηηνο ηεο 647 Μ/Κ ΣΠ θαη
γ. Λρίαο (ΠΕ) Μήιηαο Κσλ/λνο, ηνπ 647 Μ/Κ ΣΠ, σο κέιε
17. Καζήθνληα ησλ παξαπάλσ επηηξνπώλ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζίηηζεο, όπσο ζην ξζξν 16
ησλ Γεληθώλ ξσλ, ηνπο Δηδηθνύο ξνπο θαη ην Παξάξηεκα «Γ» (ύκβαζε).
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18. Σν παξόλ πξνζππνγξάθεηαη από ηελ XXIV ΣΘΣ/ ΟΗ.
19. Σα Δπηµειεηήξηα παξαθαινύληαη όπσο µεξηµλήζνπλ ώζηε λα
ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηα µέιε ηνπο, µε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε
ζπµµεηνρή ζην δηαγσληζµό.
20. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε δηαθήξπμε (π.η.α.),
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr.
21. Υεηξηζηήο
ζέµαηνο:
Σρεο
(ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο,
Σµεµαηάξρεο 4νπ ΔΓ/2, [ηει.(ζηαζεξό): 2352094047, email : gtxxivtut@army.gr].
Σαμίαξρνο Ησάλλεο Παηζηάο
Γηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο
Σκρεο 4νπΔΓ/2

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
«Α» Γεληθνί ξνη
«Β» Δηδηθνί ξνη (Σερληθή Πξνδηαγξαθή Παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ)
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
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4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απξ 16
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άξζξν 1ν
Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο
1.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία, έρνπλ:
α.

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά).

β.

Οη ζπλεηαηξηζκνί.

γ.

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά.

2.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο, δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα
έλσζε ή θνηλνπξαμία, ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε
ζχκβαζε, εθ’ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία, γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ, ππνβάιιεη θνηλή
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο
πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο, ηνπ θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ
ΠΓ 118/07.
Άξζξν 2ν
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξψλ
1.
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηα ζρεηηθά θαη ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, έγθαηξα θαη κέρξη
ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε
δχν αληίγξαθα. Όια ηα αληίγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη
έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
2.
ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α.
β.

Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ

πξνκήζεηα.
./.
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γ.

Ο αξηζκφο ηεο δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο.

δ.

Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.

ε.

Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.

3.
Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε
ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, σο εμήο:
α.
ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν,
κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», ηνπνζεηνχληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη
φια ηα δεηνχκελα, απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο, θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.
β.
Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (δηθαηνινγεηηθά,
ππεχζπλεο δειψζεηο, θ.ά., δεηνχκελα απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη
δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε
απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
γ.
Tα
νηθνλνκηθά
ζηνηρεία,
επί
πνηλή
απνξξίςεσο,
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο
θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
4.

Γελ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο.

5.
Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
6.
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο
ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ,
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ, ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα, αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή
εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
7.

Οη πξνζθνξέο πξέπεη:

α.
Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο ή
πζηεξφγξαθα, κεζφζηηρα, παξεκβνιέο, θελά, ζπγθνπέο, ζπληκήζεηο, πξνζζήθεο,
δηνξζψζεηο θ.ά., πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο, ηηκέο ή ηελ
ηαπηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ.
β.
θαη αξηζκεηηθά.
γ.

Να αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, θαζαξά, νινγξάθσο
Να είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο.
./.
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8.
Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ αλ
απαηηεζνχλ, βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία (άξζξν 77 Ν.4270/14).
Άξζξν 3ν
Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ
1.
Οη πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο, απφ ηελ
επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ,
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη θαη΄ ειάρηζην κέρξη
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ
απνδέρζεθαλ, εγγξάθσο, λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
2.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ
αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε
Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο,
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.
4.
Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή
βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο
Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο
ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.
5.
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.
6.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε
πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο
θαη εηδηθφηεξα:
α. Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
β. Καηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή
δηθαζηηθή ελέξγεηα.
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Άξζξν 4ν
Αληηπξνζθνξέο
Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο,
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε
λνκνζεζία.
Άξζξν 5ν
Πξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
1.
Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ιάβνπλ κέξνο ζην
δηαγσληζκφ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, ζην θάθειν “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ”, ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, γηα θάζε πεξίπησζε :
α.
Εγγύεζε ζσκκεηοτής ζην δηαγσληζκφ χςνπο 4.000,00€ πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ
2%
(ζρεηηθφ άξζξν 13 ηνπ παξφληνο) ηεο
πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο άλεπ ΦΠΑ.
β.
Τπεύζσλε δήιωζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην Ν.1599/86 (άξζξν 8
παξ.4), φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε
λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα
θαη ζηελ νπνία :
(1) Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ
νπνία ζπκκεηέρνπλ.
(2) Γειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην
απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:
(α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ.
(β) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν
3 ηεο πξάμεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ματνπ 1997 θαη ζην άξζξν
3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ .
(γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ.
(δ)
Ννκηκνπνίεζε
εζφδσλ,
απφ
παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο.
(ε)
Τπεμαίξεζε,
ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία.

απάηε,

εθβίαζε,

πιαζηνγξαθία,

(ζη) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα,
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
./.
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(3)

Γειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο

πξνζθνξάο ηνπο:
(α)

Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θή-

ξπμεο πηψρεπζεο.
(β)
Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, δειψλνληαη ζαθψο, νη
αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη (κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε) ζηελ επηρείξεζε.
(γ) Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή
αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε.
(δ)
Γελ ηεινχλ δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, παχζε
εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία
εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο,
πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ,
πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο (ή ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ θπζηθψλ /
λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία)
(4) Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ
118/07, φπσο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ππφςε ΠΓηνο.
2.
Οη
ζπκκεηέρνληεο
ππνβάιινπλ
επίζεο,
ζην
“ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ”, σπεύζσλε δήιωζε, ζηελ νπνία δειψλνπλ φηη:

θάθειν

α. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπν
ηνπο, κφληκν ή ζε εθεδξεία Αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ ρξφλν απνζηξαηείαο
ηνπο, ππαγνξεπκέλνπ απηνχ, απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ
1400/73.
β. Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ.
γ. Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην
Γεκφζην ηνκέα.
δ. Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
ε. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο
δηαγσληζκνχο θαη ηνπο νπνίνπο ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΗ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. ηελ
πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή
δηαθνξνπνηήζεηο, απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο
Τπεξεζίαο, απηέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηελ
πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ.
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ζη.
Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπ
ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ
ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
δ.
Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο
αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
3.
Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ιάβνπλ κέξνο ζην
δηαγσληζκφ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο, γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ θάθειν
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θεξεγγπφηεηαο,
ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο:
α.
Καηάιιειεο
βεβαηψζεηο
αλαγλσξηζκέλσλ
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ.
β.
Γήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο
ηξεηο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ζε ζπλάξηεζε πξνο ηελ εκεξνκελία
δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν
νπνίνο (θχθινο εξγαζίαο) ζα πξέπεη λα είλαη θαη ειάρηζην ίζνο κε ην χςνο ηεο
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο.
4.
Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είλαη νη ίδηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζίηηζεο,
λα πξνζθνκίζνπλ, ζην θάθειν “ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ” επηπιένλ θαη ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ζίηηζεο:
α.
Τπνβνιή θαηαιφγνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί
θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο
εθηέιεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ ή ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αηφκσλ ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δχλαληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ νξζή εθηέιεζε. Σα
πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνπλ ην πνζφ, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ θαη πξνζδηνξίδνπλ εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηεο ηέρλεο θαη εάλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά. Ζ αξκφδηα αξρή κπνξεί λα δηαβηβάδεη
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο.
β.
Τπνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ή
ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, κε αλαθνξά
ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ
παξαιήπηε. Οη παξαδφζεηο θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη εάλ κελ ν
απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή
ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ δε (ν απνδέθηεο) είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε
βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα
γ.
Αλαθνξά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ηερληθψλ
ππεξεζηψλ, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε
φρη, ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα
δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, εθείλσλ πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εξγνιήπηεο
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
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δ. Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα
αζρνιεζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ζπζζηηίνπ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηε
ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν
ηεο πνηφηεηαο.
ε.
Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο Τπεξεζίεο, αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, πνπ λα
βεβαηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζε
νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα ησλ πξντφλησλ, φηαλ απαηηνχληαη απφ ηελ
Τπεξεζία θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ
πξνκεζεηψλ / παξνρή ππεξεζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδεη ζηαζεξή πνηφηεηα παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε νπνία
ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα
κε ηα δηεζλή αλαγλσξηζκέλα πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο νθείιεη λα
έρεη ζε ηζρχ θαη λα θαηαζέζεη κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηα παξαθάησ:
(1)
χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά
ISO 22000 ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία
αλαλέσζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ ζα
απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
(2)
χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία
Διέγρνπ (HACCP) ζην ηνκέα ηεο "καδηθήο εζηίαζεο", ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην
πηζηνπνηεηηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
(3)
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ζε ηζρχ
θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε
πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ν αλάδνρνο
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
(4)
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο θαηά
ISO 14001 ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία
αλαλέσζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία).
(5)
χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ
Δξγαζία θαηά OSHSAS 18001 ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ζίηηζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή
αιιεινγξαθία πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
Η σποτρέωζε σποβοιής ηωλ πηζηοποηεηηθώλ ηες παρ. 4.ε. ηοσ
Άρζροσ 5 ηζτύεη γηα ηο ζύλοιο ηωλ ζσκκεηετόληωλ ζηελ δηαδηθαζία.
5.
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ
θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ Κνηλνπξαμία ή ηελ Έλσζε.
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6.
Δπί ησλ αλσηέξσ (ρξεζηκνπνίεζε ππεξγνιάβσλ) έρνπλ εθαξκνγή
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 (παξ. 2 θαη 3) θαη 46 (παξ. 3 θαη 4) ηνπ ΠΓ 60/2007.
ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε ππνβνιή ζηνλ θάθειν (δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο –ηερληθή πξνζθνξά) ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ, φηη
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ ηνπο
αλαγθαίνπο πφξνπο ελψ ε κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή απφ ην
δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/07.
7. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνβάιινπλ επίζεο καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε
εθπξφζσπφ ηνπο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί
δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή ππεξεζηψλ.
Άξζξν 6ν
Καηαγσγή ησλ Πξνζθεξνκέλσλ Τιηθψλ
1.
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζην θάθειν “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ” λα
θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ρσξίο λα
απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλνπλ ηηο
εγθαηαζηάζεηο πξνπαξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (ζπζζηηίνπ) πνπ
πξνζθέξνπλ.
2.
Οη πξνκεζεπηέο, νκνίσο, ππνρξενχληαη ζην θάθειν “ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ”, λα θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε, σο εμήο:
α.
Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ παξαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ
πξντφλ, λα δειψλεη ηελ / ηηο επηρεηξεκαηηθή /-έο κνλάδα / -εο ζηελ νπνία ζα
παξαζθεπάδεη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα (ζπζζίηηα), θαζψο θαη ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηεο / ηνπο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ
δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
β.
Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα παξαζθεπάδνπλ νη ίδηνη ην
ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, λα δειψλνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή /-έο κνλάδα / -εο, ζηελ /ζηηο νπνία /-εο ζα παξαζθεπαζζνχλ ηα
πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο / ηνπο. Δπίζεο, λα
επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ε παξαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα
γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή
κεξηθά ηε κνλάδα παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ
ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ
δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
γ.
Ζ ζπζθεπαζία ηνπ θαγεηνχ ζα είλαη αηοκηθή θαη θαηάιιειε
γηα ηνλ ζθνπφ ην νπνίν πξννξίδεηαη (άκεζε επαθή κε ηξνθή θαη αληνρή ζηελ
αλαζέξκαλζε) ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο θαηά ηελ
ψξα ηεο δηάζεζεο γηα ηελ απνθπγή αιινηψζεσλ ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ζηηηδφκελσλ.
δ.
Σα γεχκαηα ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν
δηαηήξεζεο "cook & freeze", ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
ππεξεζία catering, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα γεχκαηα ζα παξαζθεπάδνληαη /
./.
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καγεηξεχνληαη ζε θεληξηθή θνπδίλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαςχρνληαη ζηνπο -20º
C. Με ηελ κέζνδν απηή εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ έσο θαη νθηψ
εβδνκάδεο πξηλ ηελ αλαζέξκαλζή ηνπο.
4.
Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη’ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή
παξαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε
ην νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα
ηνπ πξνκεζεπηή / παξφρνπ ε αιιαγή ηεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κεηά
απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Άξζξν 7ν
Πξνζθεξφκελεο Σηκέο
1.
Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, ζα αλαγξάθεηαη
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, σο εμήο:
α.
Σηκή εκερήζηας ζίηηζες αηόκοσ (ππνινγηδφκελνπ θαη ησλ 3
γεπκάησλ φπσο πξνβιέπνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε άιιεο επηβάξπλζεο θαη θάζε είδνπο
δαπάλεο, εθηφο απφ ην ΦΠΑ, κέρξη θαη ηελ παξάζεζε ησλ ζπζζηηίσλ ζην
πξνζσπηθφ, εληφο ησλ ρψξσλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία επ’
σθειεία ηεο νπνίαο γίλεηαη ε δηαδηθαζία.
β.
Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο (ζε
πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ, απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ
Τπεξεζία).
2.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ. Πξνζθνξέο
πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ πξνο μέλν
λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σ απαξάδεθηεο.
3.
Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη
πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά
ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε
θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
4.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε
πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε
πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
5.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

φξν

αλαπξνζαξκνγήο

ηεο

ηηκήο

6.
Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ε πξνζθνξά θαίλεηαη
αζσλήζηζηα τακειή [άξζξν 52 Π.Γ. 60/2007 (Α΄-64)], ε αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ
απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά απηή, ζα δεηεί γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ ππνςήθην
Αλάδνρν. Ωο αζπλήζηζηα ρακειή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε, ε νπνία
είλαη κηθξφηεξε ηνπ 85% ηεο δηακέζνπ (median) ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ
Πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο
αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο
./.
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κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο, ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο, ηηο εμαηξεηηθά
επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ
ππεξεζία, ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά απφ ηελ
παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο
ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
7.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο / πάξνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
8.

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε τακειόηερε ηηκή.

Ζ ζύγθρηζε ηωλ οηθολοκηθώλ προζθορώλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
(ησλ νπνίσλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα θαη
θαλνληθφηεηα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο
φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο) ζα γίλεη επί ηεο
πξνζθεξνκέλεο ηηκής ζηελ εκερήζηα αηοκηθή κερίδα πιήροσς ζίηηζες
(πξσηλφ – γεχκα – δείπλν) άλεπ ΦΠΑ, αλά δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη κε βάζε
ηνλ παξαθάησ ηχπν:
ΠΣ= 80% Υ (ΣΑ) + 20% Υ [(ΣΒν + ΣΒ1 + ΣΠ + ΣΓ + ΣΔ)/5]
φπνπ,
ΠΣ: Πξνζθεξφκελε Σηκή
ΣΑ: Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «Γεληθφ πζζίηην» (Πξνζζήθε «1/Β»)
ΣΒν: Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα βξέθε (0-6 κελψλ)» (Πξνζζήθε «2/Β»)
ΣΒ1: Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα βξέθε (6-12 κελψλ)» (Πξνζζήθε«3/Β»)
ΣΠ: Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα παηδηά (1-12 εηψλ)» (Πξνζζήθε «4/Β»)
ΣΓ: Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα δηαβεηηθνχο» (Πξνζζήθε «5/Β»)
ΣΔ: Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα επάισηεο νκάδεο (έγθπνη, ζειάδνπζεο
θηι)» (Πξνζζήθε «6/Β»).
Άξζξν 8ν
Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ
1.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη
απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα.
2.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή, κεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ
Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Οη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη
ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ
πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
3.

Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο:

α.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, ζηνλ
νπνίνλ πεξηιακβάλνληαη ηα «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ε «ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ε Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θαη
ζθξαγίδεη θάζε θχιιν ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί.

./.

A -11
β.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε
ησλ πξνζθνξψλ.
4.

Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ.

5.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα νξηζκέλε
Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνχ αμηνινγήζεη ηηο
πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο απνθιεηζηηθά ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή
(κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο). Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν
20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/07, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο
απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο, ηα θξηηήξηα θαη ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο.
6.
Επηζεκαίλεηαη όηη ηα δηθαηοιογεηηθά θαηαθύρωζες ζα ηα
θέροσλ καδί ηοσς οη ζσκκεηέτοληες, προθεηκέλοσ ο κεηοδόηες λα θαηαζέζεη
άκεζα ηο ζτεηηθό θάθειο ζηελ Επηηροπή γηα ηελ ηατύηερε οιοθιήρωζε θαη
ηελ θαηαθύρωζε ηωλ αποηειεζκάηωλ ηες δηαγωληζηηθής δηαδηθαζίας, ιόγω
ηες ηδηαίηερες θύζεως ηες αλάγθες.
7.
Πξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Άξζξν 9ν
Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ – Κξηηήξηα Αλάζεζεο
1.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή
ππεξεζηψλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο θαη νη Δηδηθνί Όξνη ηεο
δηαδηθαζίαο. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, θαηά
πεξίπησζε, γίλεηαη ηειηθά, εθ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο
έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
δηαδηθαζίαο. εκεηψλεηαη φηη απαηηείηαη ρξεκαηνδνηηθή, νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή
– εκπνξηθή επάξθεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ [δήισζε άξζξνπ 5
παξ.1β(5)] .
2.
Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά,
δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο Eηδηθνχο Όξνπο, θαηά
πεξίπησζε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά
ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο
δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ
δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
3.
Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο
δειψζεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην
πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ
./.
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πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
ηνπ κεηνδφηε εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ
πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07 θαη
εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.
Άξζξν 10ν
Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνχ
Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ
θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε (έσο +15%) ή κηθξφηεξε
(έσο -50%) πνζφηεηα, ζπκπιεξσκαηηθά φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο,
κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, είηε ηελ
καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλαιπηηθά φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή ππεξεζηψλ.
Άξζξν 11ν
Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε
1.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 εδ. α, β, γ, ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 118/07, θαζψο θαη ηα
εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά
ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 5 ηνπ παξφληνο:
α.

Οη Έιιελεο πνιίηεο:

(1)
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα :
(α)

Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξαγξ. 1 ηνπ

ΠΓ 60/2007, δειαδή :
1/
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο
98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).
2/
δσξνδνθία,
φπσο
απηή
νξίδεηαη
αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C
195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).
3/
απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).

./.
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4/
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην Ν.3691/2008, γηα ηελ πξφιεςε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
(β)
Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αγνξαλνκηθνχ
Κψδηθα, αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
(γ)
Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία,
ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ ΠΓ
118/2007).
(2)
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε
θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
(3)
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά
πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο [γηα φινπο ηνπο
αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ
ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά όιοσς ηοσς απαζτοιούκελοσς κε οποηαδήποηε
ζτέζε εργαζίας ζηελ επητείρεζή ηοσ (ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ εργοδόηε)
θαη φρη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
(ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ).
(4)
Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ
επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε, ηνπ άξζξνπ 8
παξ. 4 ηνπ λ. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ ηνλ αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη
αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ
επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γ). Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη
καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
(5)
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν
ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο,
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο.
β.

Οη αιινδαπνί:

(1)
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ
εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
./.
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ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο
παξ. 1α(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(2)
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξ. 1α(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ
ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηεο παξ. 1α(3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(3)
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο,
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
(4)
Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ
επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε, ηνπ άξζξνπ 8
παξ. 4 ηνπ λ. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ ηνλ αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη
αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ
επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γ). Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη
καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
γ.

Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:

(1)
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 1α θαη 1β ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα.
(2)
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 1, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε
ηνπ λ. 1892/90 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή
ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
(3)
λα πξνζθνκίδνπλ:

Δπηπξνζζέησο, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη

(α)
Γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ.
θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο
εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1α(1) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
(β)
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο,
φπσο ην ΦΔΚ ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή
ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ
./.
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δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ). ηνηρεία
θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη
ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην
θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ.
(4)
Δπί
εκεδαπψλ
αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ
ηα
πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο παξ. 1γ(2) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο
νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/90, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ
εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο,
εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο
ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.
δ.

Οη πλεηαηξηζκνί:

(1)
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1α(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(2)
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 1α(2) θαη 1α(3), ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο παξ.
1β(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο,
αληίζηνηρα, θαη ηεο παξ. 1γ(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(3)

Βεβαίσζε

αξκφδηαο αξρήο,

φηη ν

πλεηαηξηζκφο

ιεηηνπξγεί λφκηκα.
ε.

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα, βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη,
δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα
αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ
δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε,
δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο
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3.
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή
απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
Άξζξν 12ν
Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο-Αλάζεζεο
1.
ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε παξνρήο
ππεξεζηψλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:
α.

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, νη πνζφηεηεο θαη νη ηηκέο.

β.

Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ.

γ.
Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο θαη ηεο αλάζεζεο κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ
έρεη επηζπλαθζεί ζηε δηαθήξπμε.
δ.

Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

2.
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε θαη αλαηέζεθε ε
πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ
νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο,
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο.
3.
Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ
Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε
δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε,
νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα.
4.
Ζ ηειηθή ζπκβαηηθή αμία, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ
ζίηηζεο πνπ ζπλαξηψληαη απφ ην πιήζνο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ
θαηαθζάλνπλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ.
5.
ε θάζε πεξίπησζε, ην αλψηαην φξην παξακέλεη ην χςνο ηεο
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηκέο ηεο
ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο.
6.
Επηπιέολ, ο αλάδοτος δελ δηθαηούηαη αποδεκίωζες από ηελ
ηραηηωηηθή Τπερεζία θαη ελ γέλεη από ηο ειιεληθό Δεκόζηο ζε περίπηωζε
ποσ γηα οποηοδήποηε ιόγο δελ παραδοζεί κέρος ή ηο ζύλοιο ηες
ζσκβαηηθής ποζόηεηας (έθηαθηε αλατώρεζε προζθύγωλ, θαηαλάιωζε
ιηγόηερωλ κερίδωλ θιπ).
Άξζξν 13ν
Δγγπήζεηο
1.
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ
εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη
./.
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απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ ή
θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ
εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€).
2.
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ 4.000 € πνπ θαιχπηεη ηο 2% ηες
ζσλοιηθής προϋποιογηζζείζες δαπάλες κε ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ. Ο
αλαινγνχλ ΦΠΑ θαη νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.
3.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Πξνζζήθε «1/Α») θαη ε παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα
ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α)
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ
δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο
ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ κεηνδφηε, κεηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή απ’ απηφλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαιήο εθηέιεζεο.
4.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή 10.000,00 € πνπ αληηζηνηρεί ζην
5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α. (Πξνζζήθε «2»).
5.
ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδεηαη
θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε ηειεπηαία θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο
πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο. Αλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξν χςνο
πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο(Πξνζζήθε «3/Α»), πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο.
6.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο
εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα είλαη αορίζηοσ τρόλοσ, δειαδή ζα ηζρχνπλ κέρξη
επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Σξάπεδα.
7.
Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηάπησζεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο, αιιά µφλν επί ηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ. ε πάγην ηέινο
ραξηνζήµνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφµελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίµνπ.
8.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2286/95
θαη ζηα άξζξα 23 θαη 25 ηνπ Π.Γ. 118/07 (Κ.Π.Γ.)
9.
Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα
ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο (Πξνζζήθεο «1/Α», «2/Α»
θαη «3/Α»).
10.
ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ
πξντφλησλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο
./.
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ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο
θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα είλαη
κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξάδνζεο
ησλ πξντφλησλ.
11.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.
Άξζξν 14ν
Κξαηήζεηο - Έμνδα
1.
Οη θξαηήζεηο θαη ινηπά έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή,
θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.
Απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηείηαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο (ΦΔ) ζε
πνζνζηφ 8%, επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξή αμία ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/2013.
3.

Ο αλαινγνχλ ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
Άξζξν 15ν
Υξφλνο – Σφπνο Παξάδνζεο Τπεξεζηψλ (πζζηηίνπ)

1.
Ζ παξάδνζε ησλ κεξίδσλ ζπζζηηίνπ, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη
ζην Παξάξηεκα «Β» (Δηδηθνί Όξνη). Σα ζπζζίηηα ζα παξαδνζνχλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, κε πξνζσπηθφ,
κεηαθνξηθά κέζα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ελψ ηεξείηαη ε πεξηγξαθφκελε
δηαδηθαζία ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθψο ηα παξαθάησ:
α.
Ο πξνκεζεπηήο, πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ κεξίδσλ
ζπζζηηίνπ, έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη
παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ έγθαηξε απφ απηφλ εηδνπνίεζε ηεο Μνλάδαο,
γηα λα βξεζεί ν αλαγθαίνο ρψξνο θαη λα θαζνξηζηεί ν αθξηβήο ρξφλνο παξάζεζεο.
β.
Όκνηα εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αζθαιείαο,
άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηηο Μνλάδεο πνπ εκπιέθνληαη, φπνπ θαη
θάζε θνξά απηφ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε.
2.
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηηο κεξίδεο κέζα
ζην ρξνληθφ φξην θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.
3.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ή λα
παξαηείλεηαη.
Άξζξν 16ν
Παξαιαβή Τπεξεζηψλ (πζζηηίνπ)
1.
Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή ππεξεζηψλ θαη
ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο (δεηγκαηνιεςία, δηελεξγνχκελνη έιεγρνη θηι.), κε ζχληαμε
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, παξνπζία ηνπ
πξνκεζεπηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί. Ζ επηηξνπή
./.
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παξαιαβήο είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζεί κε πξαγκαηνγλψκνλα απφ ηνλ αξκφδην
Φνξέα.
2.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο - ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο, δχλαηαη λα δεηήζεη
πεξαηηέξσ εμεηάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ
δεηγκάησλ ζηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε
πνπ δελ θαηαβιεζεί ην αληίηηκν ησλ ρεκηθψλ εμεηάζεσλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ρεκηθήο
ππεξεζίαο, είλαη δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
θαη ε είζπξαμή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί θαηά έλα κέξνο δεκφζην έζνδν θαη θαηά ην
ππφινηπν έζνδν ηνπ ΔΚΟΔΜ. [ Ζ είζπξαμε εζφδσλ ππέξ ΔΚΟΔΜ έρεη αλαηεζεί
ζηηο Γ.Ο.Τ. κε ην Αξηζκ. 1091307/7572/0016/19-10-07/Απνθ.Τθ.Οηθνλνκηθψλ
(ΦΔΚ Β΄2155) «Δίζπξαμε Δζφδσλ Τπέξ Σξίησλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ.» ]. Τπφ ηελ
αλσηέξσ επηινγή, δηαζθαιίδεηαη απνιχησο ε είζπξαμε ηνπ αληηηίκνπ ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνθεχγνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηε
δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεηψλ. Αληίζηνηρε ξχζκηζε απαληάηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αξηζ. 3015595/8004/0078/1-8-97/Απνθ. Τθ. Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β΄ 714)
«Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.4 ηνπ Ν.4328/29 “Πεξί πζηάζεσο
Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο“», πνπ αλαθέξεηαη ζηελ είζπξαμε ησλ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ
Κξάηνπο.
3.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ εμεηάζεσλ ζα θνηλνπνηνχληαη κεηά
ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ απηψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο κεξηθψλ εμ
απηψλ, ηφηε ην θφζηνο εθηέιεζεο απηψλ ζε άιινπο πξνβιεπφκελνπο θνξείο ζα
βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή (ΦΔΚ 488/Β’/21-5-98, ΦΔΚ 161/Β’/14-2-02 θαη ΦΔΚ
131/Β’/7-2-03).
Άξζξν 17ν
Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ – Κπξψζεηο – Δμαηξέζεηο
1.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία
πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ.
2.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά
έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή,
εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθφ πιηθφ, ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή
ππεξεζηψλ.
3.
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε,
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη θπξψζεηο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, αθνχ πξψηα θιεζεί γηα παξνρή εμεγήζεσλ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 118/07.
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4.
Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή
αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ:
α.
Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ηα ζπκβαηηθά είδε δελ
θνξηψζεθαλ ή παξαδφζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ.
β.
πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, φπσο ζαθψο
πξνζδηνξηζζνχλ ζηε ζχκβαζε θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ:

ζα

(1)
Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή
ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο.
(2)
Ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ
πξνκεζεπηή πνπ λα πξνθιήζεθε φρη απφ δηθή ηνπ επζχλε.
(3)

Πιεκκχξα.

(4)

εηζκφο.

(5)

Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα.

(6)
Γηαθνπή ζηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε
ζηα κεραλήκαηα πνπ βεβαηψλεηαη απφ αξκφδηνπο θαη εθφζνλ απηή επηδξά ζηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ πξνκεζεπηή πξψησλ
πιψλ.
(7)
Δκπνξηθφο
απνθιεηζκφο
κεηαθνξψλ
(δηεζλνχο
δηθηχνπ).
(8)

Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMPARGO).

5.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ παξαδψζεη φιε ηελ
πνζφηεηα ή κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ αλέιαβε λα πξνκεζεχζεη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη δελ έρεη ππνβάιεη έγθαηξα
αίηεκα παξάηαζεο ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο φιεο ή κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ
πιηθνχ θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηεο κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο ή ζε
πεξίπησζε αζεηήζεσο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο, θεξχζζεηαη
ΔΚΠΣΩΣΟ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα
απφ γλσκνδφηε-ζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ηζρχνληνο
πληάγκαηνο (άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 118/07). Ζ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ
έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά:
α.
Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β.
Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή,
είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ,
είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΠΓ 118/07. Κάζε άκεζε ή έκκεζε
πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ην ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη,
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ,
θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ
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θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
γ.
Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ
ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Ν.2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
δ.
Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο
αμίαο ηνπ πιηθνχ γηα ην νπνίν θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα
λα παξαδψζεη ην πιηθφ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.
ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 32, παξ. 2
θαη 3 ηνπ ΠΓ 118/07.
ε.
Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε
ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή, είηε απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη
λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία
ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην
επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο
επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. ε
πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ ζε βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε
ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή
ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ
ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.
6.
Με ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηνχ εθπηψηνπ απφ ηε
ζχκβαζε κπνξεί vα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ
είδνπο κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο δηελέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ πoπ
γίλεηαη ζε βάξνο ηoπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε
απoξξηθζέvηoο είδνπο γίλεηαη δεθηή.
7.
Δηδηθφηεξα σο πξνο ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5β ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07, θαζνξίδεηαη φηη ε θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ηνπ πνζνχ
απφ ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή ζηνλ ηπρφλ επφκελν πξνκεζεπηή-κεηνδφηε, ψζηε λα
είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηαθηνπνηείηαη φπσο
παξαθάησ:
α.
Με ηελ θαηάζεζε ηεο δηαθνξάο ζηνλ Αξηζκφ Λνγαξηαζκνχ ηνπ
αξκφδηνπ ΚΣ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ππέξ ηεο κεξίδαο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξσζεί ε δηαθνξά ρσξίο λα
επηβαξπλζεί επηπιένλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΓΔ.
β. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή θσιπζηεξγίαο ηνπ εθπηψηνπ
πξνκεζεπηή λα απνζηαιεί έγγξαθν ζηελ ΑΓΤ πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε
δηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ σο δεκφζηνπ εζφδνπ.
8.
ε πεξίπησζε παξάδνζεο εθνδίνπ ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 118/07, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο
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φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηεο, είλαη
δπλαηή ε παξαιαβή ηεο, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ
απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07).
9.
ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή
αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε
ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ
ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΠΓ 118/07 επηβάιινληαη
εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή νη θαηά πεξίπησζε θπξψζεηο, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ
νξίδεη ην άξζξν 32 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07). Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ
παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ζα
παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. Οη ξήηξεο
θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ
αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί
10.
Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o πξνκεζεπηήο επζχλεηαη
θαη γηα θάζε άκεζε ή έκκεζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί/πξνθχςεη εηο βάξνο
ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
11.
Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη,
ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην
ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή έρεη εθδνζεί
ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπ.
12.
Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ
θαη παξαιαβήο, ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.
13.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ
ηνπ εξγνιήπηε ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν εξγνιήπηεο δελ θαηαζέζεη
ην απαηηνχκελν πνζφ.
14.
ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
15.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηνχ κε ηηο επηβιεζείζεο
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/07. Δπί ηεο πξνζθπγήο
απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε
ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
16.
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 118/07, o
πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο
Τπεξεζίαο/Γεκνζίνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
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17.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ
πξνκεζεπηή αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο
λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ
Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ.
18.
Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο
πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο
ρσξίο κεηαζέζεηο.
19.
Οη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο
επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή.
20.
ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ,
θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
21.
Γηα ηελ απφξξηςε παξαδνηέσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ.
Άξζξν 18ν
Σξφπνο Πιεξσκήο
1.
Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη κε ΣΥΔ, φπσο επαθξηβψο
θαζνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.
Ζ πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη
ζην ηέινο ηνπ κήλα, κε ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ππφ ηνλ
φξν φηη ε παξάδνζε ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ χκβαζε θαη κε ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη γηα ην αλαινγνχλ πνζφ,
κέζσ ηνπ νηθείνπ ΔΛΓΑΠ. Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ ζηελ έδξα παξάδνζεο
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηνπ πξψηνπ
δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ηα ζρεηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηνπ
πξνεγνπκέλνπ κελφο, ηηκνιφγηα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ ηνλ
αθνξνχλ, ζηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο.
3.
Οη πηζηψζεηο ζα βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ 0873 «Ακνηβέο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ» θαη εληάζζνληαη ζην Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ έηνπο
2016 ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 11-200.
4.
ε πεξίπησζε έληαμεο ηνπ ελ ιφγνπ έξγνπ ζην Σακείν Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο (ISF) ,ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ
ηηκνινγίνπ, απνινγηζηηθά , κε ειεθηξνληθή πιεξσκή, ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ
απφ ηνλ Τπφινγν Γηαρεηξηζηή κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ηνπο, εθφζνλ ππνβιεζνχλ αξκνδίσο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά.
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5.
ε πεξίπησζε έλαξμεο ηνπ έξγνπ εληφο ηνπ κελφο, ηφηε ε πιεξσκή
ηνπ (1) πξψηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη θαη’ αλαινγία εκεξψλ. Οη κέξεο ηνπ κήλα
νξίδνληαη ζε (30) ηξηάληα.
6.
Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία, ζηηο
πξνκήζεηεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αξκφδηα Τπεξεζία πνπ
δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν
θξίλεη απαξαίηεην, αξθεί απηφ λα αλαθέξεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο.
7.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, εάλ δελ ζπκθσλήζεθε νξηζκέλε εκέξα ε
πξνζεζκία πιεξσκήο ηεο ακνηβήο, γίλεηαη ππεξήκεξνο, ρσξίο λα απαηηείηαη
φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο:
α.
Δάλ παξέιαβε ην ηηκνιφγην πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ
πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, κφιηο πεξάζνπλ εμήληα (60)
κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαπάλσ πξσηνθφιινπ, ή
β.
Δάλ παξέιαβε ην ηηκνιφγην κεηά ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ
πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, κφιηο πεξάζνπλ εμήληα (60)
κέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ. Σν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ
είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ε αλαζέηνπζα αξρή ππνινγίδεηαη κε βάζε ην
επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα («Δπηηφθην αλαθνξάο»)
πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ (8) πνζνζηηαίεο κνλάδεο («πεξηζψξην»).
8.

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη:

α.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή
ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ.
β.

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.

γ.
ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ.
7 ηνπ Π.Γ. 118/07.
δ.
Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο
πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
9.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ
ηηκνινγίσλ, βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
10.
Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηηο
πξνκήζεηεο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο σο εμήο :
α.

Τπέξ ΜΣ

4,00%

β.

Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ

0,10%

γ.

Τπέξ Υαξηνζήκνπ

0,083%
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δ.
Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ
ΤΝΟΛΟ

0,0166%
4,1996%

Άξζξν 19ν
Δλζηάζεηο - Πξνζθπγέο
1.
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ
αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο έθδνζεο
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/10 (φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4055/12).
2.
ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ή πξνζθπγήο κε ηειενκνηνηππία
(fax), απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, απηέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ
επαθνινπζήζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ
πξσηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο ή πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ
Ν.2672/98 θαη ηνπ άξζξνπ 10 παξ 2 ηνπ Ν.2690/99.
3.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ
πξνζθεχγνληνο ζηνλ εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ
νιηθή ή κεξηθή παξαδνρή ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.
4.
Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο,
ε νπνία δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ.
5.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε
πξνζεζκία (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ
ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.
6.
Δηδηθά, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ ΠΓ
118/2007, νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο θαη ν πξνκεζεπηήο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ
έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ
επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπο θπξψζεηο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβαλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ
αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΠΓ
118/07. Δπί ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ
επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
7.
χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
«Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ,
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 237/05-12-12) πεξί
ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ν.3886/10, γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο αηηήζεσο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πξέπεη λα θαηαηεζεί, κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο
ππνζέζεσο, παξάβνιν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ
παξαβφινπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 50.000 επξψ, εθδίδεηαη
απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο,
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ππέξ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνδνηήζεσο Γηθαζηηθψλ Κηεξίσλ (ΣΑ.Υ.ΓΗ.Κ.) θαη ππέξ
ηνπ Γεκνζίνπ, ζε πνζνζηφ 60% θαη 40% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο αληηζηνίρσο, ην
νπνίν θαηακεξίδεηαη ζε δχν αληίζηνηρα ΚΑΔ. ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο
απνδνρήο ηεο αηηήζεσο, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ απφδνζή ηνπ ζηνλ
αηηνχληα».
Άξζξν 20ν
Γαπάλεο Γεκνζίεπζεο
Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο
εάλ απαηηεζεί βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία.
Άξζξν 21ν
Λνηπνί Όξνη
1.
Όπνπ απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, απαηηείηαη ε ειεθηξνληθή
ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνχ, βεβαίσζεο ή άιινπ εγγξάθνπ, απηά θαηαηίζεληαη είηε σο
πξσηφηππα ή σο επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ
Ν.2690/99 θαη ζηα θαζνξηδφκελα ζην Ν.4250/14, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
2.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ππεχζπλσλ
δειψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Γειαδή ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηαρπδξνκείηαη πξνο ηελ Τπεξεζία καο, ηελ
εκέξα πνπ ζα ππνγξάθεηαη ε Τπεχζπλε Γήισζε ή εάλ παξαδίδεηαη ηδηνρείξσο
ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί.
3.
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα
απνξξίπηνληαη.
4.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε
απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ, νη πξνζθνξέο (νηθνλνκηθέο-ηερληθέο), λα ζπλνδεχνληαη απφ επξεηήξην, ζην
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε
αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (πρ νηθνλνκηθή πξνζθνξά: θχιια 1-4,
εγγπεηηθή επηζηνιή: θχιιν 5 θ.ν.θ). Έγγξαθα ηπρφλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα λα
κλεκνλεχνληαη εκθαλψο ζην επξεηήξην γηα ηελ θαιχηεξε δηαζθάιηζε ηνπ
απνξξήηνπ ηνπο.
5.
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη
δηθαησκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηξίηνπο πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν
Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηά απφ ηεθκεξησκέλν βάζεη ζπκθσλεηηθνχ αίηεκα
ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο.
Οη πξνκεζεπηέο, εθφζνλ επηζπκνχλ εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεψλ ηνπο ζε ηξάπεδα, ππνρξενχληαη λα ην γλσζηνπνηνχλ ζηελ
Τπεξεζία κε ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Πξν ηεο ππνγξαθήο
ηεο ζχκβαζεο νη πξνκεζεπηέο ζα πξνζθνκίδνπλ ζηελ Τπεξεζία ην ζρέδην ηεο
ζχκβαζεο εθρψξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη απφ ην Ννκηθφ Γξαθείν ηεο
Γλζεο. Σν επίζεκν πιένλ θείκελν ζα αλαγξάθεηαη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη
ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
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6.
Καλέλαο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο,
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
7.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή ππεξεζηψλ.
ρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Υαηδεζαββίδεο
Τπνδηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

(ΔΜ) Γεψξγηνο Σαξακίγθνο
Σκρεο 4νπΔΓ/2
Σρεο

ΠΡΟΘΖΚΔ
«1» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο
«2» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο
«3» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο
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XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απξ 16
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ«Α»ΣΖ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..
Καηάζηεκα
………………………….
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )

Ζκεξνκελία έθδνζεο ………
ΔΤΡΩ. ……………………

Πξνο:
ΥΥΗV ΣΘΣ/4ν ΔΓ………..
(Οδόο-Αξηζκόο-Σει)
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ. …………

ΔΤΡΩ …….

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο
ηεο δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ΔΤΡΩ.
………………………(θαη
νινγξάθωο)……………………………………..
ππέξ
ηεο
εηαηξείαο
……………………………………………………….
Γ/λζε
…………………………………………………………. δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην
δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό ηεο ………………………………………………γηα ηελ
πξνκήζεηα ……………………………………... ζύκθωλα κε ηελ ππ. αξ.
/
Γ/μή
ζαο.
Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλωηέξω
δηαγωληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν
ηζρύνο ηεο.
Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε
δήιωζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη
ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο
ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………
(ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ)
./.

A -1 - 2

Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο, όπωο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ/με).
Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί
ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ
ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
Αλρεο (ΣΘ) Αζαλάζηνο Ενξκπάο
Δπηηειάξρεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο
Σκρεο 4νπΔΓ/2

./.

A-2-2

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απξ 16
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ«Α»ΣΖ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..
Καηάζηεκα
………………………….
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )
Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………
ΔΤΡΩ. ……………………
Πξνο:
ΥΥΗV ΣΘΣ/4ν ΔΓ………….
(Οδόο-Αξηζκόο-Σει)
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. …… ΔΤΡΩ ………..
΄Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ.
…………………(θαη
νινγξάθσο) …………..……….. …….
ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε
ππνρξέσζή καο, ππέξ
ηεο εηαηξείαο ……………………………………….
Γ/λζε…………………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε
από απηήλ ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό………….ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο
γηα ηε πξνκήζεηα ……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο
θάιπςε αλαγθώλ ηνπ …………….θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 10% ηεο
ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………...ΔΤΡΩ απηήο.
Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε
ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο
από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη
ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί
καο θακηά ηζρύ.
Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ
έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο
παξνύζαο, δελ

./.

A-2-2

ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.

Αλρεο (ΣΘ) Αζαλάζηνο Ενξκπάο
Δπηηειάξρεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο
Σκρεο 4νπΔΓ/2

./.

A-3-2

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απξ 16
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ«Α»ΣΖ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..
Καηάζηεκα
………………………….
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )
Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………
ΔΤΡΩ. …………………………………
Πξνο:
ΥΥΗV ΣΘΣ/4ν ΔΓ …………
(Οδόο-Αξηζκόο-Σει)
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΡ. ………

ΔΤΡΩ ………..

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ.
………………(θαη
νινγξάθσο)………………….……….. ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε
ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο ………………………………………..
Γ/λζε………………………………………………γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο ίζεο
κε ην
% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν ΦΠΑ εθ………….ΔΤΡΩ ηεο κε
αξηζ…………..ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο ε ελ ιόγσ εηαηξεία γηα ηε
πξνκήζεηα ……………………………….ηεο (αξηζ. Γηαθ/μεο…..) πξνο θάιπςε
αλαγθώλ ηνπ …………., πιένλ ηόθσλ θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 25, 32 θαη 34
ηνπ ΠΓ 118/2007.
Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε
ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο
από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη
ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί
καο θακηά ηζρύ.
Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ
έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο
παξνύζαο, δελ

./.

A-3-2

ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.

Αλρεο (ΣΘ) Αζαλάζηνο Ενξκπάο
Δπηηειάξρεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Σαξακίγθνο
Σκρεο 4νπΔΓ/2

./.

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απξ 16
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ)
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο
1.
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα
ηελ παξνρή πιήξνπο δηαηξνθήο ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη επάισησλ νκάδσλ
πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Αλνηρηή Γνκή Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο ζηελ πεξηνρή
ΠΔΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ ΠΗΔΡΗΑ (πξσελ ςπρηαηξείν) φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην
θχξην κέξνο ηνπ εγγξάθνπ.
ΑΝΟΙΥΣΔ ΓΟΜΔ ΠΡΟΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΑΣΟΜΩΝ

ΠΔΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ ΠΗΔΡΗΑ (πξσελ
ςπρηαηξείν)

κέρξη 1400

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

κέρξη 1400

2.
Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηξηψλ (3) έηνηκσλ γεπκάησλ
αλά εκέξα (πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ
ζπζζηηίσλ φπσο ζπζζίηηα γηα επάισηεο νκάδεο.
3.
Σα εηδηθά ζπζζίηηα εθηηκψληαη ζε πνζνζηφ απφ 10% έσο 20% ηνπ
ζπλφινπ ησλ κεξίδσλ ηεο θάζε πεξηνρήο θαη αλαιχνληαη ζηηο Πξνζζήθεο ηνπ
παξφληνο.
4.
Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θχζεσο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο
θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ γεπκάησλ δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί
εθ ησλ πξνηέξσλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ
ησλ ζηηηδφκελσλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ
εκεξήζησλ κεξίδσλ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο.
5.

Βαζηθά ηνηρεία ηεο Γηαδηθαζίαο:

Οη διαδικαζίερ ζύνατηρ ζύμβαζηρ ζα γίλνπλ κε κέξηκλα ηεο XXIV
ΣΘΣ/4ν ΔΓ θαη γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο, θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο δηνηθεηηθέο ιεπηνκέξεηεο
ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
./.

B -2
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ
ΤΜΒΑΖ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΚΩΓΗΚΟ CPV
ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΗΜΑ ΤΜΒΑΖ
ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ
ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ / ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ (έληνθε)
ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ
(ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ)

Γηαδηθαζία αλνηθηνχ δεκφζηνπ
δηαγσληζκνχ
Απνθιεηζηηθά ε σαμηλόηεπη ηιμή φπσο
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηύπο αξιολόγηζηρ
πποζθεπόμενυν ηιμών ζχκθσλα κε
ηελ αλάιπζε ζηνπο Γεληθνχο θαη
Δηδηθνχο Όξνπο.
Ζ αλάδεημε κεηνδφηε ζα γίλεη βάζεη ησλ
θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
άξζξα 51 θαη 52 ηνπ ΠΓ 60/07, αθνχ ε
αλαζέηνπζα αξρή ειέγμεη ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί
ζχκθσλα κε ηα άξζξα έσο 42 θαη 49
ηνπ ηδίνπ ΠΓ.
26 10:00 Απξηιίνπ 2016
Λέζρε Αμησκαηηθψλ Φξνπξάο
Ληηνρψξνπ
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ
φπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο
55520000-1
Δθηηκάηαη 246.540€ (Δμαξηάηαη απφ ηελ
παξερφκελε απφ ηνλ αλάδνρν ηηκή θαη
ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηδνκέλσλ αλά εκέξα)
Ζκεξήζην ζπζζίηην ελφο αηφκνπ
(πξσηλφ – γεχκα – δείπλν)
κέρξη 1400 άηνκα εκεξεζίσο
30 ημεπολογιακέρ ημέπερ
Αλνηρηέο Γνκέο Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο
ζηελ πεξηνρή ΠΔΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ
ΠΗΔΡΗΑ (πξψελ ςπρηαηξείν)
Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε
ειιεληθή.
Δπξψ (€)
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ ΜΣ
θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο νη
ηζρχνπζεο κέρξη θαη ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Μέρξη ην 15% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ
Καηά ηελ πιεξσκή, παξαθξαηείηαη ν
πξνβιεπφκελνο απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία θφξνο εηζνδήκαηνο.
13 Απξ 16

./.
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ΠΡΟΘΔΜΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

26 10:00 Απξ 16

ΠΔΡΗΟΓΟ
ΗΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

40 εκέξεο (ηνπιάρηζηνλ) κέρξη
νινθιεξψζεσο ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

<< ΓΗΑΗΡΔΣΟΣΖΣΑ >>
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

28 Aπξ 16
Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ ζίηηζεο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά
γηα ην ζύνολο ησλ αηηνχκελσλ
(πεξηγξαθφκελσλ), ζπζζηηίσλ.
Ζ πξνκήζεηα δεν είναι διαιπεηή θαηά
είδνο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλά
εδαθηθή πεξηνρή.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Πξναπαηηνχκελα – Πξνζφληα Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ
1.
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζην θάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» νθείινπλ
λα ππνβάινπλ επηπξφζζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο, ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ:
α. Σνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο παξαζθεπήο ησλ
γεπκάησλ ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεί εμ αξρήο απφ ηελ Τπεξεζία πγεηνλνκηθφ
έιεγρν.
β.

Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο ζίηηζεο.

γ.
Σελ εμαζθάιηζε κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, ζχκθσλα
κε ηνπο ηζρχνπζεο θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην
ΔΚ 852/04 θαη 853/04, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε
ην αληηθείκελν λνκνινγία.
δ.
ηζνδχλακα.

Σελ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 22000/2005 θαη ISO 9001:2008 ή

ε.
Σελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζπζζηηίσλ κε θαηάιιεια νρήκαηα ή
ινηπά κέζα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δεισζνχλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο
άδεηεο, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. Οη νδεγνί απηψλ
πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ νδήγεζεο γηα ηνλ αλάινγν
ηχπν νρήκαηνο / κέζνπ.
ζη. Κσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο αδείαο ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
ΔΦΔΣ, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηνλ ΔΚ 852/2004.
δ.

Λίζηα φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηφλ πξνκεζεπηψλ.

ε.
Τπεχζπλεο
δειψζεηο
ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ
κε
απηφλ
πξνκεζεπηψλ ηνπ φηη κπνξνχλ λα ηνλ εθνδηάδνπλ κε επαξθείο πνζφηεηεο πξψησλ
πιψλ / ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα, νη
νπνίνη νθείινπλ λα έρνπλ αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο.

./.

B -4
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Τπνρξεψζεηο Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ
1.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην θάθειν
«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηα εμήο ζηνηρεία :
α.
Σν πξνζσπηθφ (αξηζκφο, εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία, βάξδηεο, ψξεο
παξνρήο ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ηνλ παξερφκελν έξγν.
β.
Σε κέζνδν παξαζθεπήο, επφπηεπζεο θαη ειέγρνπ παξαζθεπήο,
κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζζηηίνπ.
γ.
Σα κέηξα πνπ ζα ιάβεη γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
δ.
Γήισζε εθεδξηθήο κνλάδαο εγθαηάζηαζεο ε νπνία ζα
ελεξγνπνηεζεί ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαγσγήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο
παξαγσγήο ηεο αξρηθήο κνλάδαο, ε νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή.
2.
ηα παξαπάλσ νη θαη’ ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα
πιεξνχληαη είλαη νη εμήο:
α.
Ζ πηζηή ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξαλνκηθψλ θαη γηα ηελ
αζθάιεηα ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη
ηδηαίηεξα ηνπ ΚΣΠ θαη ησλ ΔΚ 852/04 θαη ΔΚ 853/04.
β.
Σα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
ζπζζηηίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
γ.
Σα ζθεχε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, κεηαθνξά
θαη απνζήθεπζε ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
δ.
Οη κεξίδεο ηνπ ζπζζηηίνπ ζα παξαηίζεληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη
ζα δηαηίζεληαη ζε ζθεχε κηαο ρξήζεσο, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ.
ε.
αθνινχζσο:

Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ ησλ αηηνχλησλ άζπιν δηαθξίλεηαη σο
(1)

Γεληθφ πζζίηην σο Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο.

(2)

πζζίηην γηα βξέθε (0-6 κελψλ) σο Πξνζζήθε «2» ηνπ

(3)

πζζίηην γηα βξέθε (6-12 κελψλ) σο Πξνζζήθε «3» ηνπ

(4)

πζζίηην γηα παηδηά (1 σο 12 εηψλ) σο Πξνζζήθε «4» ηνπ

(5)

πζζίηην γηα δηαβεηηθνχο σο Πξνζζήθε «5» ηνπ παξφληνο

παξφληνο
παξφληνο
παξφληνο

./.
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(6) πζζίηην γηα επάισηεο νκάδεο (έγθπνη, ζειάδνπζεο θηι) σο
Πξνζζήθε «6» ηνπ παξφληνο
ημείυζη: Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζπζζηηίσλ λα κελ
ρξεζηκνπνηνχληαη είδε πνπ δελ επηηξέπνληαη απφ ηε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία
(ρνηξηλφ θξέαο, αιθνφι).

ζη. Σα ηξία (3) γεχκαηα ζα πξέπεη λα παξαηίζεληαη απφ πξνζσπηθφ
ηνπ αλαδφρνπ απφ 07:00 σο ηελ 09:00 γηα ην πξσηλφ, απφ 12:30 σο ηελ 14:30 γηα
ην κεζεκεξηαλφ θαη απφ 19:00 σο ηελ 21:00 γηα ην βξαδηλφ θαη ζηελ ελδεηθλπφκελε
γηα βξψζε ζεξκνθξαζία. Σν ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα είλαη ελδεηθηηθφ θαη
ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο.
3.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα δηακνξθψζεη
ηνπο ρψξνπο παξάζεζεο, λα δηαζέηεη πιηθά δηαλνκήο θαγεηνχ (πνηήξηα, ζθεχε,
ραξηνπεηζέηεο θηι.) θαζψο θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.
4.
Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάζεζεο, κε κέξηκλα ηνπ
αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γεληθή
θαζαξηφηεηα – πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε παξάζεζε ζπζζηηίνπ.
5.
Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ηνπο
ρψξνπο σο έρνπλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ θαη ηα
κεραλήκαηα – έπηπια ηδηνθηεζίαο ηνπ.
6.
Ζ εμππεξέηεζε ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο (SELF
SERVICE).
7.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν Έξγνπ θαη
Αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία,
αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη.
8.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ:
α.

Θα θέξεη δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ.

β.
Θα έρεη ππνβιεζεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο εκβνιηαζκνχο θαη
ινηπέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
γ.
Θα είλαη επγεληθφ, εππξεπνχο εκθάληζεο θαη ζα δέρεηαη θάζε
έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.
δ.

Θα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Πνηφηεηα Πξνζθεξνκέλσλ Δηδψλ – Έιεγρνο

1.

Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ:

./.
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α.
Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
β.
Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη
νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (κεηαθνξά
εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ρψξσλ επζχλεο ηνπ).
γ.
Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα / κέζα
γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε παξ. 1γ θαη 1ε ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ παξφληνο.
δ.
Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπζζηηίσλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε δεζηά θαη
θξχα ηξφθηκα έηζη ψζηε λα επλννχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζία ηνπο θαη λα
εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε.
ε.
Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ
αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο
θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε
αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο
παξαθάησ ειέγρνπο:
(1)

Μηθξνβηνινγηθφ

(2)

Υεκηθή αλάιπζε

(3)

Ηζηνινγηθή εμέηαζε

ζη. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο,
θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα βαξχλεη θαη
ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ / ρεκηθψλ αλαιχζεσλ.
δ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα
είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ.
2.

Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ:

α.
Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα
(βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ
πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα
φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.
β.
Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο ζα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα
ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ κεξίδσλ θαη παξάζεζεο.
γ.
Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ
παξαζθεπήο / παξάζεζεο (πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα ησλ
ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
δ.
Ζ ππεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ
εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
./.
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Άξζξν 5ν
Παξαγγειία – Παξάδνζε – Παξαιαβή Μεξίδσλ
1.
Ζ παξαγγειία ησλ κεξίδσλ, ε πνζφηεηα ησλ κεξίδσλ, θαζψο θαη
ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο, βάζεη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ
Πξνζζεθψλ ηνπ Παξφληνο, ζα δίλνληαη θαζεκεξηλά εγγξάθσο κε θαμ ή κήλπκα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ παξάδνζε, κέρξη
ηελ 11:00. Παξαγγειία πνπ ζα δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα
εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ηελ εθηειέζεη
ρσξίο λα απνβεί ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ.
2.
Δπηπιένλ ν αλάδνρνο δηαηεξεί ππνρξέσζε δπλαηφηεηαο παξάδνζεο
ηνπ πξσηλνχ θάζε εκέξαο ηνπ γεληθνχ ζπζζηηίνπ κε εηνηκφηεηα παξάδνζεο εληφο
κίαο (1) ψξαο.
3.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηάδεη επαξθψο ην
Κέληξν (ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ) θαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ κε ηα
απαξαίηεηα ζθεχε θαη αλαιψζηκα (αιάηη, πηπέξη, ραξηνπεηζέηεο, πνηήξηα θηι).
4.
Σα θαγεηά πξέπεη λα παξαδίδνληαη κέζα ζε ηζνζεξκηθά θνπηηά
κεηαθνξάο θαη λα αθήλνληαη κέζα ζηα ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ
λα δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Σα ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο
πξέπεη λα είλαη θαζαξά κε επζχλε ηεο εηαηξείαο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζπλζήθεο πγηεηλήο.
5.
Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ, ε επίβιεςε θαη ε παξαιαβή ηνπο ζα γίλεηαη απφ
ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί
εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
ζα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία αιιά θαη ηελ φιε
πινπνίεζε ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα αλ ε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ
παξέρνληνο ππεξεζίεο θαζ’ φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη
ηεο ηειηθήο δηάζεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.
6.
Καζεκεξηλά ζα ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο παξαιεθζεηζψλ κεξίδσλ
(πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο) πνπ ζα ζπλππνγξάθνληαη απφ
ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ θαη
ηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ.
7.
ε πεξίπησζε πνπ νη παξαγγειζείζεο κεξίδεο δελ θαηαλαισζνχλ
εληφο ηεο εκέξαο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο παξαιάβεη θαη λα ηηο
δηαηεξήζεη κε αζθαιή θαη πγηεηλφ ηξφπν ζε ρψξν επζχλεο ηνπ. Οη ζρεηηθέο κεξίδεο
ζα αθαηξνχληαη απφ ηελ παξαγγειία ηεο επνκέλεο εκέξαο αλεμαξηήησο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο.
8.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο
επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο (παξαζθεπή – κεηαθνξά – νξγάλσζε ρψξνπ
παξάζεζεο – δηαλνκή ζπζζηηίνπ – απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο).
9.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα
θαγεηά (έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή
./.
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παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ (φπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο Πξνζζήθεο ηνπ παξφληνο) ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ,
ηφηε ε Τπεξεζία ζα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν
εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο
απνξξίςεη ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν αλάδνρνο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε
ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε
δηθαίσκα.
10.
ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ην ζπλνιηθφ
θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε
πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.
11.
Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη
πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ.
12.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απφθξηζεο θαη
αληηκεηψπηζεο νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο παξνπζηαζηεί
θαηά ηε δηαλνκή ησλ γεπκάησλ κέζα ζε ρξνληθφ πεξηζψξην ην αξγφηεξν κίαο (1)
ψξαο.
Άξζξν 6ν
Σερληθή Πξνζθνξά
1.

Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο λα:

α. Γειψζνπλ φηη, απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαιχνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ΡΖΣΑ θαη
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ, θαζψο θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο.
β.
Καηαζέζνπλ ηα έληππα, πηζηνπνηεηηθά θαη ππεχζπλεο δειψζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ
θαη οπυζδήποηε:
(1)
Τπεχζπλε δήισζε φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη
ζχκθσλε κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ
θαλφλσλ πγηεηλήο.
(2)
Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζπζζηηίσλ
δελ ρξεζηκνπνηήζεθε δηαδηθαζία πνπ απαγνξεχεηαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία.
(3)
Τπεχζπλε δήισζε φηη ε επηρείξεζε παξαγσγήο ησλ
ζπζζηηίσλ (θχξηα θαη ηπρφλ δεπηεξεχνπζα) δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη
φηη έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
(4)
Τπεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη κε
ζαθήλεηα, νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο, απφ ηηο νπνίεο ζα
πξνέξρνληαη νη πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπζζηηίνπ.
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(5)
Τπεχζπλε δήισζε απνδνρήο επηζεψξεζεο
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο.

ησλ

(6)
Τπεχζπλε δήισζε, γηα ην ρξφλν ηζρχνο
πξνζθνξάο ηνπ, ε ειάρηζηε ηζρχο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.

ηεο

(7)
Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ 1 ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ
παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
2. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ησλ πξνκεζεπηψλ ζην φηη, φινη νη
παξάγξαθνη ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ ζεσξνχληαη ‘’ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΌΡΟΗ’’
θαη ε κε ηήξεζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζε ζαξάληα (40)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Λνηπά
φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 8ν
Απμνκείσζε Πνζνηήησλ
1. Δπιθςλάζζεηαι ηο δικαίυμα ηηρ Τπηπεζίαρ, για αύξηζη ηυν
ποζοηήηυν καηά 15% και μείυζη καηά 50%, έυρ ηην καηακύπυζη.
2. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απμνκείσζε δε ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή ησλ
εθνδίσλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο.
ΆΡΘΡΟ 9ν
Κξαηήζεηο-Έμνδα
1. Οη πξνκεζεπηέο επηβαξχλνληαη κε θξαηήζεηο 4,1996%, νη νπνίεο
αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ:
α. Τπέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ (ΜΣ)

4,00%

β. Τπέξ Υαξηνζήκνπ

0,083%

γ.

0,0166%

Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ

δ. Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.

0,10%

2. Δπίζεο, νη πξνκεζεπηέο επηβαξχλνληαη κε:
α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, δαζκνχο θαη ινηπά έμνδα, φπσο
απηά θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, κέρξη
ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπο ζηηο απνζήθεο ηεο Μνλάδαο παξαιαβήο.
β. Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θηι.
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3. Λνηπά, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 14 ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Παξαιαβή πκβαηηθψλ Τιηθψλ
Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο
Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο, παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
πξνκεζεπηή. Σα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
1.
Ο ζθξαγηζκέλνο Φάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν - επί πνηλή
απνθιεηζκνχ - ηνλ πίλαθα φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν.
2.
Ζ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά
ζπκπιεξσκέλν - επί πνηλή απνθιεηζκνχ - ηνλ πίλαθα γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεη
πξνζθνξά ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην θάησζη
Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο:
Η. Σιμή ανά ημεπήζια αηομική μεπίδα ζίηιζηρ κε αλάιπζε ρσξηζηά ηνπ ηνπ
είδνπο γεχκαηνο, ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ
θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ.
ΗΗ. Ποζοζηό Φ.Π.Α. επί ηοιρ εκαηό, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. (ε πεξίπησζε πνπ
αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία).
ηε ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ν Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο προσφοράς σσμπληρωμένο και
σπογεγραμμένο.
Μειοδόηηρ θα αναδεισθεί εκείνορ κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή
(ΠΣ) εκεξήζηα αηνκηθή κεξίδα (πιήξνπο ζίηηζεο θαη εηδηθψλ ζπζζηηίσλ), ζχκθσλα
κε ηνλ ηχπνπ πνπ αθνινπζεί θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθεξφκελε παξνρή
ππεξεζηψλ, θαιχπηεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ηνπο Γεληθνχο (Άξζξν 7ν) θαη Δηδηθνχο
Όξνπο.
3.
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Τπνρξεσηηθφ Τπφδεηγκα)

ΔΙΓΟ
ΤΙΣΙΟΤ
Γεληθφ (ΣΑ)
Βξέθε (0-6
κελψλ) (ΣΒο)
Βξέθε (6-12
κελψλ) (ΣΒ1)
Παηδηά (1-12
εηψλ) (ΣΠ)
Γηαβεηηθνί (ΣΓ)
Δπάισηεο

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΣΙΜΗ
ΚΡΑΣΗΔΙ
ΦΠΑ
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ΤΝΟΛΟ

ΠΑΡ
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ΔΙΓΟ
ΤΙΣΙΟΤ
νκάδεο (ΣΔ)
ΤΝΟΛΟ

Α/Α
7

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΣΙΜΗ
ΚΡΑΣΗΔΙ
ΦΠΑ

ΜΔΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΠΑΡ

ΑΡΘΡΟ 12Ο
Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνχ
1.

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ

2.
Οη πξνζθνξέο αλνίγνληαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε
ηελ εμήο ζεηξά, ήηνη:
α.

Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ.

β.

Έιεγρνο ηερληθήο πξνζθνξάο.

γ.

Έιεγρνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο .

3.
Η κατακύρωση ως επιβεβαίωση τοσ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ, δεζκεχεη ηνλ κεηνδφηε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο
πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνζεζκίαο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο
ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο.
4.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη αξκνδίσο ηελ εηζήγεζή ηεο κε
ην Πξαθηηθφ ηεο θαη ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ κεηνδφηε.
5.
Ο Γθηεο ηνπ ρεκαηηζκνχ εθδίδεη θαηαθπξσηηθή απφθαζε θαη θαιεί
ην κεηνδφηε πξνο ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ
1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο παξαθάησ
δηαδηθαζίαο ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή – κεηαθνξά – παξάζεζε γεχκαηνο :
α.

Παπαγυγή
(1) Παξαζθεπή γεχκαηνο.
(2) πζθεπαζία αλά κεξίδα.
(3) Καηάςπμε - Απνζήθεπζε γεχκαηνο.

β.

Μεηαθοπά

γ.
Πποεηοιμαζία Γηαλνκήο – Αναθέπμανζη πζζηηίνπ –
Γηαλνκή / Παπάθεζη
δ.
2.

Αποκαηάζηαζη Υψξνπ Πξνεηνηκαζίαο - Παξάζεζεο

Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη :
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α.

Κεληξηθή Μνλάδα ή Μνλάδεο

(1)
ην ρψξν / ρψξνπο ζα παξάγνληαη ηα γεχκαηα
ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα
«Β» έσο «Ε» ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία, θαηά πεξίπησζε θαη αλά είδνο, άκεζα ζα
θαηαςχρνληαη ζε ζεξκνθξαζία απφ -18°C έσο -20°C, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν
«COOK & FREEZE».
(2)
Σήξεζε ππνρξεσηηθά
εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπιάρηζηνλ 5 – 10 εκεξψλ.

απνζέκαηνο

γηα

θάιπςε

(3)
Σα ζπζθεπαζκέλα γεχκαηα (ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο
CPET εηδηθέο γηα ηξφθηκα) ζα είλαη ζε ραξηνθηβψηηα θαη ζε παιέηεο αλά είδνο /
θσδηθφ γηα επθνιφηεξν έιεγρν θαη θαηαλνκή.
(4)
Ζ δηαθίλεζε / δηαλνκή ησλ γεπκάησλ ζα είλαη επί
θαζεκεξηλήο βάζεο κε θνξηεγφ απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη ζάιακν θαηάςπμε.
β.
Δλδηάκεζε– Πξνσζεκέλε Μνλάδα ή Μνλάδεο. Δίλαη δπλαηή ε
ρξεζηκνπνίεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο
θαη Δηδηθνχο Όξνπο.
γ.

εκεία Παξάζεζεο

(1) Ο ρψξνο πξνεηνηκάδεηαη θαη αληίζηνηρα απνθαζίζηαηαη κε
κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ.
(2) Σν γεχκα ζα παξαδίδεηαη θαζεκεξηλά, δεζηφ ζηα ζεκεία
θαηαλάισζεο απεπζείαο ζην πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
(3) Πξν ηεο έλαξμεο παξάζεζεο δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά
πνζνηηθφο θαη καθξνζθνπηθφο έιεγρνο, ζπληάζζνληαο ηα απαξαίηεηα
πξσηφθνιια.
3.
Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα (βάξνο,
πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα
επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ
πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα
φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
4.
Τπνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο παξνρήο
ππεξεζηψλ ζίηηζεο (παξαζθεπή – κεηαθνξά – νξγάλσζε ρψξνπ παξάζεζεο –
δηαλνκή ζπζζηηίνπ – απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο).
5.
Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ππνρξενχηαη γηα ηε
ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη πιήξε απνθαηάζηαζε
ηνπ ρψξνπ.

./.

B -13
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Λνηπνί Όξνη
1. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ, απφ ην ΥΖ,
γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ηηκέο
ζα αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΖ κε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
2. ε πεξίπησζε πνπ ην ΥΖ ή ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα δελ
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα
απνζηέιινληαη ζην ΓΥΚ ή άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ θνξέα.
3.
Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ
ππνρξεψλεηαη ζε άκεζε αλαπιήξσζε ή κείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο απφ
απηή πνπ παξαδφζεθε ηειηθά.
4.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Υαηδεζαββίδεο
Τπνδηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σρεο (ΔΜ) Γεψξγηνο Σαξακίγθνο
Σκρεο 4νπΔΓ/2

ΠΡΟΘΗΚΔ
«1» Γεληθφ πζζίηην
«2» πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ)
«3» πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ)
«4» πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ)
«5» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο
«6» πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Γηα Όιεο ηηο Ζκέξεο)

./.

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ο Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απρ 16
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΟ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Α/Α

ΖΜΔΡΑ

ΠΡΩΗΝΟ

ΓΔΤΜΑ

ε

ΓΔΗΠΝΟ

ΠΑΡ/ΔΗ

1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ
1

Γεσηέρα

Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

2

Σρίηε

Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

Φαθόρσδο 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr

3

Σεηάρηε

Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

Κοηόποσιο 250-300gr
κε Ρύδη 100gr

4.

Πέκπηε

Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

5.

Παραζθεσή

6.

άββαηο

Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

Μαθαρόληα 250 gr κε θόθθηλε
ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr

Ποσρές 300 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300
gr. (ζσλοιηθά)
Σσρί θέηα 50 gr
Φαζοιάδα 300 gr , Διηές

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά)
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Μαθαρόληα 250 gr κε θόθθηλε
ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί θέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα
ζσλοδεύεηαη από Άρηο 250 gr ή Έλα
(1) Αρηίδηο 80 gr.
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα
είλαη 100-120 gr.
γ. Οη ειηές είλαη 20-30 gr
δ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη
ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα.
ε. Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 2000
(+/- 100Kcal) ζερκίδωλ

Β-1-2

Α/Α

ΖΜΔΡΑ

ΠΡΩΗΝΟ

ΓΔΤΜΑ

7.

Κσρηαθή

Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

Μοζτάρη 150 gr κε
Μαθαρόληα 250 gr

ΓΔΗΠΝΟ
Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

ε

8.

Γεσηέρα

9.

Σρίηε

10.

Σεηάρηε

11.

Πέκπηε

12.

Παραζθεσή

13.

άββαηο

14.

Κσρηαθή

Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αηοκηθός τσκός 250 ml
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

2 ΔΒΓΟΜΑΓΑ
Μαθαρόληα 250 gr
κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
παλαθόρσδο 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Μαθαρόληα 250 gr
κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr
Μαθαρόληα 150 gr
Φαθές 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Φαζοιάδα 300 gr , Διηές
Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr
Με Ρύδη 150gr

Αθρηβές Αληίγραθο
Στες (ΔΜ) Γεώργηος Σαρακίγθος
Σκτες 4οσΔΓ/2

Ποσρές 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά)
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300
gr. (ζσλοιηθά)
Έλα (1) θρούηο εποτής
Ρύδη 150 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής

Αλτες (ΣΘ) Αζαλάζηος Εορκπάς
Δπηηειάρτες

ΠΑΡ/ΔΗ

XXIV ΣΘ ΣΑΞΘΑΡΥΘΑ
(1ο Θ - «ΦΛΩΡΘΝΑ»)
4ο ΕΠΘΣΕΛΘΚΟ ΓΡΑΦΕΘΟ/2
13 Απρ 16
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ)
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

1

ΟΛΕ ΣΘ
ΗΜΕΡΕ

4 γεύμαηα ηων 240ml (120 ml ζκόνη διαλσμένη ζηα 120 ml νερό) έκαζηο με Γάλα 1ης
βρεθικής ηλικίας (0-6 μηνών) έηοιμο προς πόζη

Ακριβές Ανηίγραθο

Στης (ΕΜ) Γεώργιος Σαραμίγκος
Σμτης 4οσΕΓ/2

ΠΑΡ/ΕΘ
α. Με μέριμνα ηοσ αναδότοσ να ηοποθεηηθεί
σποδομή για ηην παροτή ηοσ γάλακηος (κοσηιά
ζσζκεσαζίας -βραζηήρες) ενηός ηοσ τώροσ ηης
Τπηρεζίας.
β. Να ηηρείηαι ποζόηηηα 100 θακελ. ταμομήλι ζε
απόθεμα για ηα βρέθη.

Αντης (ΣΘ) Αθανάζιος Ζορμπάς
Επιηελάρτης

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ο Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απρ 16
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΟ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ)
ΠΡΩΗΝΟ

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο κε
προζζήθε γάιαθηος εβαπορέ 240
ml πιήρες 3,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος
ζε
θάζε
γεύκα
αθαηροσκέλοσ ηοσ τσκού

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΗΠΝΟ

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο
αλεσμένο κε προζζήθε γάιαθηος
εβαπορέ 240 ml πιήρες 3,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος ζε θάζε
γεύκα

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο
αλεσμένο κε προζζήθε γάιαθηος
εβαπορέ 240 ml πιήρες 3,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος ζε θάζε
γεύκα

Αθρηβές Αληίγραθο
Στες (ΔΜ) Γεώργηος Σαρακίγθος
Σκτες 4οσΔΓ/2

ΠΑΡ/ΔΗ
α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα
ζσλοδεύεηαη από Άρηο 250 gr ή Έλα
(1) Αρηίδηο 80 gr.
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα
είλαη 100-120 gr
γ. Καηά ηης εκέρες πρόβιευες
οκειέηας ζε γεύκα/ δείπλο, λα
αιέζεηαη ηο έηερο γεύκα ηες ίδηας
εκέρας.
δ. Όιες οη ποζόηεηες σποιογίδοληαη
ζηο κηζό
ε. Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη περίποσ
1300 (+/-100Kcal).

Αλτες (ΣΘ) Αζαλάζηος Εορκπάς
Δπηηειάρτες

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ο Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απρ 16
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΟ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (1-12 ΕΤΩΝ)
Α/Α

ΖΜΔΡΑ

ΠΡΩΗΝΟ

ΓΔΤΜΑ

ε

ΓΔΗΠΝΟ

ΠΑΡ/ΔΗ

1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ

1

2

3

4.

Γεσηέρα

Σρίηε

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος
Κροσαζάλ 75 - 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής

Σεηάρηε

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής

Πέκπηε

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής

Μαθαρόληα 250 gr κε θόθθηλε
ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml
Φαθόρσδο 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Κοηόποσιο 250-300gr
κε Ρύδη 100gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Ποσρές 300 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος
Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά)
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος
Μαθαρόληα 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα
ζσλοδεύεηαη από Άρηο 250 gr ή Έλα
(1) Αρηίδηο 80 gr.
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα
είλαη 100-120 gr.
γ. Οη ειηές είλαη 20-30 gr
δ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη
ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα.
ε. Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 2400
(+/- 100Kcal) ζερκίδωλ

Β-4-2
Α/Α

5.

6.

7.

ΖΜΔΡΑ

ΠΡΩΗΝΟ

Παραζθε
σή

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής

Σάββατο

Κυριακή

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΗΠΝΟ

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300
gr. (ζσλοιηθά)
Σσρί θέηα 50 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Μοζτάρη 150 gr κε
Μαθαρόληα 250 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί θέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής Γάια
εβαπορέ 240 ml 1,5% περηεθηηθόηεηα
ζε ιίπος
Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

ε

2 ΔΒΓΟΜΑΓΑ

8.

9.

10.

Γεσηέρα

Σρίηε

Σεηάρηε

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο

Μαθαρόληα 250 gr
κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Ποσρές 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

παλαθόρσδο 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

Μαθαρόληα 250 gr
κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά)
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

ΠΑΡ/ΔΗ

Β-4-3
Α/Α

11.

12.

13.

14.

ΖΜΔΡΑ

Πέκπηε

Παραζθε
σή

άββαηο

Κσρηαθή

ΠΡΩΗΝΟ
Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος Κροσαζάλ 75 85 gr
Έλα (1) Φρούηο
Δποτής

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΗΠΝΟ

Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr
Μαθαρόληα 150 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

Φαθές 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 gr.
(ζσλοιηθά)
Έλα (1) θρούηο εποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Ρύδη 150 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr
Με Ρύδη 150gr
Αηοκηθός τσκός 250 ml

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Φρούηο Δποτής
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5%
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος

Αθρηβές Αληίγραθο
Στες (ΔΜ) Γεώργηος Σαρακίγθος
Σκτες 4οσΔΓ/2

Αλτες (ΣΘ) Αζαλάζηος Εορκπάς
Δπηηειάρτες

ΠΑΡ/ΔΗ

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ο Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απρ 16
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΟ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑΒΗΤΙΚΩΝ
Α/Α

ΖΜΔΡΑ

ΠΡΩΗΝΟ

ΓΔΤΜΑ

ε

ΓΔΗΠΝΟ

ΠΑΡ/ΔΗ

1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ

1

2

3

Γεσηέρα

Σρίηε

Σεηάρηε

4.

Πέκπηε

5.

Παραζθε
σή

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

Μαθαρόληα 250 gr κε θόθθηλε
ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

Φαθόρσδο 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

Κοηόποσιο 250-300gr
κε Ρύδη 100gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120
gr

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

Ποσρές 300 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300
gr. (ζσλοιηθά)

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά)
Σσρί Φέηα 50 gr

Μαθαρόληα 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr
Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr

α. Tο δείπλο λα ζσλοδεύεηαη από
έλα (1) Αρηίδηο 80 gr.
β. Οη ειηές είλαη 20-30 gr
γ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη
ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα.
δ. Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 1800
(+/- 100Kcal)

Β-5-2

Α/Α

ΖΜΔΡΑ

ΠΡΩΗΝΟ
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

ΓΔΤΜΑ
Σσρί θέηα 50 gr ,

ΓΔΗΠΝΟ

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

6.

7.

άββαηο

Κσρηαθή

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί θέηα 50 gr

Μοζτάρη 150 gr κε
Μαθαρόληα 250 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr

ε

8.

9.

10.

Γεσηέρα

Σρίηε

Σεηάρηε

11.

Πέκπηε

12.

Παραζθε
σή

13.

άββαηο

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

2 ΔΒΓΟΜΑΓΑ
Μαθαρόληα 250 gr
κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

παλαθόρσδο 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε
Παηάηες 150 gr

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

Μαθαρόληα 250 gr
κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά)

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr
Μαθαρόληα 150 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

Φαθές 300 gr
Σσρί Φέηα 50 gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 gr.
(ζσλοιηθά)

Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Ρύδη 150 gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr

Ποσρές 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα
Σσρί Φέηα 50 gr

ΠΑΡ/ΔΗ

Β-5-3

Α/Α

14.

ΖΜΔΡΑ

Κσρηαθή

ΠΡΩΗΝΟ
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr
Γάια εβαπορέ 240 ml
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε
ιίπος, Αρηίδηο 80 gr

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΗΠΝΟ

Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr
Με Ρύδη 150gr
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr
Σσρί Φέηα 50 gr

Αθρηβές Αληίγραθο
Στες (ΔΜ) Γεώργηος Σαρακίγθος
Σκτες 4οσΔΓ/2

Αλτες (ΣΘ) Αζαλάζηος Εορκπάς
Δπηηειάρτες

ΠΑΡ/ΔΗ

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ο Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απρ 16
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΟ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ)
ΠΡΩΗΝΟ

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΗΠΝΟ

ΠΑΡ/ΔΗ

Όμοιο με ηο γενικό ζσζζίηιο,
με
προζθήκη
γάλακηος
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκηικόηηηα ζε λίπος ζε
κάθε γεύμα

Όμοιο με ηο γενικό ζσζζίηιο,
με
προζθήκη
γάλακηος
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκηικόηηηα ζε λίπος ζε
κάθε γεύμα

Όμοιο με ηο γενικό ζσζζίηιο,
με
προζθήκη
γάλακηος
εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκηικόηηηα ζε λίπος ζε
κάθε γεύμα

α. Σο γεύμα και ηο δείπνο να ζσνοδεύεηαι
από Άρηο 250 gr ή Ένα (1) Αρηίδιο 80 gr.
β. Σο θρούηο εποτής θα πρέπει να είναι
100-120 gr
γ. Ζμερήζιο ζιηηρέζιο είναι περίποσ 2600
(+/-100Kcal.

Ακριβές Ανηίγραθο
Στης (ΔΜ) Γεώργιος Σαραμίγκος
Σμτης 4οσΔΓ/2

Αντης (ΣΘ) Αθανάζιος Εορμπάς
Δπιηελάρτης

XXIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
(1ν Η - «ΦΛΩΡΗΝΑ»)
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
13 Απξ 16
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ
Φ.600.163/5/11676/.959
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΔΞΩΦΤΛΛΟ

ΔΜΒΛΖΜΑ
ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ
ΤΠ. ΑΡΙΘ. …. / ……..(έτος)
γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ
ίηηζεο …………………………….

……… (μήνας) 2016

./.

Γ -2
ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ
ΜΔΡΟ Α
Δηζαγσγή
..
ΑΡΘΡΟ 1. Οξηζκνί
..
ΑΡΘΡΟ 2. Σφπνο θαη ν Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο - πκβαιιφκελα Μέξε ..
ΑΡΘΡΟ 3. ηνηρεία Καηαθπξσηηθήο Απφθαζεο - Πεξηερφκελν χκβαζεο
..
ΑΡΘΡΟ 4. θνπφο θαη Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο
..
ΑΡΘΡΟ 5. Αγνξαζηήο
..
ΑΡΘΡΟ 6. Τπνρξεψζεηο
..
ΑΡΘΡΟ 7. Καηεγνξία χκβαζεο
..
ΑΡΘΡΟ 8. Έλαξμε θαη Γηάξθεηα
..
ΑΡΘΡΟ 9. Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ
..
ΑΡΘΡΟ 10. Γιψζζα
..
ΑΡΘΡΟ 11. Απνδεηθηηθά θαη Πηζηνπνηεηηθά
..
ΑΡΘΡΟ 12. Παξαγγειίεο γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ
..
ΑΡΘΡΟ 13. Απνδνρή / Απφξξηςε Παξαγγειίαο
..
ΑΡΘΡΟ 14. Παξάδνζε
..
ΑΡΘΡΟ 15. Απνδνρή / Απφξξηςε Παξάδνζεο
..
ΑΡΘΡΟ 16. Παξάδνζε – Παξαιαβή
..
ΑΡΘΡΟ 17. Κήξπμε Πξνκεζεπηή Δθπηψηνπ
..
ΑΡΘΡΟ 18. Κπξψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ Παξάδνζε
..
ΑΡΘΡΟ 19. Σξφπνο Πιεξσκήο – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο
..
ΑΡΘΡΟ 20. Πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηηο Παξερφκελεο Τπεξεζίεο
..
ΑΡΘΡΟ 21: Απνπνίεζε δηθαησκάησλ
..
ΑΡΘΡΟ 22: Σεξκαηηζκφο
..
ΑΡΘΡΟ 23: Δγγπήζεηο
..
ΑΡΘΡΟ 24: Υξφλνο Αληαπφθξηζεο
..
ΑΡΘΡΟ 25: Σξνπνπνηήζεηο
..
ΑΡΘΡΟ 26: Δθαξκνδφκελε λνκνζεζία
..
ΑΡΘΡΟ 27. πλαληήζεηο, Αλαθνξέο, Δπηζεσξήζεηο
..
ΑΡΘΡΟ 28.Σειηθέο Γηαηάμεηο
..

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α» Γηαδηθαζίεο Παξαζθεπήο θαη Παξάζεζεο
«Β» Γεληθφ πζζίηην
«Γ» πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ)
«Γ» πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ)
«Δ» πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ)
«Σ» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο
«Ε» πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Γηα Όιεο ηηο Ζκέξεο)

./.

Γ -3
Δηζαγσγή
Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007), ζπκπιεξσκαηηθά δε κε ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10-7-2007) θαη ελ κέξεη κε κέξνο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ.4281/14.
Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο ησλ
εηδψλ (ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή / Αγνξαζηή.
Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζα γίλεη απφ ην
ρεκαηηζκφ, κεηά ηελ αλάδεημε κεηνδφηε θαη πξνζσξηλφ αλάδνρν κε βάζε ηελ
ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ Γεληθψλ θαη
Δηδηθψλ Όξσλ θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ην παξόλ Παξάξηεκα απνηειεί ππόδεηγκα
ζύκβαζεο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, δελ
θέξεη δεζκεπηηθό ραξαθηήξα θαη δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ θξίζε
ησλ ζπκβαιινκέλσλ

./.

Γ -4
ΑΡΘΡΟ 1
Οξηζκνί
πκπιεξψλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
ΑΡΘΡΟ 2
Σόπνο θαη ν Υξόλνο Τπνγξαθήο ηεο ύκβαζεο
πκβαιιόκελα Μέξε
2.1

Σφπνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο : …………………………………….

2.2
Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο …........….20… εκέξα ηεο
εβδνκάδνο ......................................
2.3

πκβαιιφκελνη :

2.3.1 Ο ………………………….., ……………, σο εθπξφζσπνο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ην Φ……………. (έγγραφο τοσ ΓΕΣ) εθεμήο
θαινχκελνο «Αγνξαζηήο».
2.3.2 Ο ………………………. ηνπ …………… (ΑΓΣ ……………,
εκεξνκελία έθδνζεο ………………., AT …………….), σο ………….. ηεο εηαηξείαο
«…………………………...»
(Γηεχζπλζε
…………….
ΣΚ………….,
Σει
…………….., FAX…………..,.. E-MAIL ……………………………), εθεμήο
θαινχκελνο ν «Πξνκεζεπηήο / Πάξνρνο».
2.4
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή / Αγνξαζηήο είλαη ε κφλε αξρή πνπ έρεη ην
δηθαίσκα λα ππνβάιεη Παξαγγειίεο Πξντφλησλ (ππεξεζίεο), ππφ ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθά απνδεθηή ηερλννηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 3
ηνηρεία Καηαθπξσηηθήο Απόθαζεο
Πεξηερόκελν ύκβαζεο
3.1
Με ηελ ππ. αξηζ. Φ.………………..………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε,
ην ………. απνθάλζεθε …………………….
3.2
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππ. αξηζ. ….. / ……, δηέπεηαη απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζην
δηαδίθηπν κε ην Φ…….. θαη έγηλαλ απνδεθηνί ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηνλ
αληηζπκβαιιφκελν (πάξνρν ππεξεζηψλ) θαη απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θείκελν θαη
ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

«Α» Γηαδηθαζίεο Παξαζθεπήο θαη Παξάζεζεο
«Β» Γεληθφ πζζίηην
«Γ» πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ)
«Γ» πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ)
«Δ» πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ)
«Σ» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο
«Ε» πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Γηα Όιεο ηηο Ζκέξεο)
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ΑΡΘΡΟ 4
θνπόο θαη Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο
4.1 θνπφο ηεο ζχκβαζεο, είλαη λα επαλαβεβαηψζεη ηελ δέζκεπζε επί
ησλ αλαθεξνκέλσλ φξσλ ζηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ………………. ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ν Πάξνρνο ζα παξέμεη ζηνλ Αγνξαζηή (άξζξν 2), …………… ηα
ζπγθεθξηκέλα είδε (ππεξεζίεο) ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο γηα ηελ
ρξνληθή πεξίνδν απφ …………… έσο ………….
4.2 Με ηελ παξνχζα, ν Αγνξαζηήο ……….. ππνβάιεη ζπγθεθξηκέλε
παξαγγειία (άξζξν 13), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 5
Αγνξαζηήο
Ο Αγνξαζηήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ……………... θαη νθείιεη λα
ππνβάιεη ηελ παξαγγειία ζχκθσλα.
ΑΡΘΡΟ 6
Τπνρξεώζεηο
6.1

χκθσλα κε φινπο ηνπο εηδηθνχο φξνπο.

6.2 Λεπηνκέξεηεο φπσο Παξάξηεκα "Α" ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 7
Καηεγνξία ύκβαζεο
Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζη.. ……...
ΑΡΘΡΟ 8
Έλαξμε θαη Γηάξθεηα
8.1 Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ (ελεξγνπνίεζε), απφ ηε ζηηγκή ηεο
ππνγξαθήο ηεο ή/θαη ηεο ιήςε ζπγθεθξηκέλεο πξνθαηαβνιήο θαη είλαη έγθπξε κε
ηελ ππνβνιή έγγξαθσλ παξαγγειηψλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο.
8.2 Όινη νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη πνπ θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ
αλάξηεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην δηαδίθηπν είλαη ζε πιήξε ηζρχ γηα φιεο ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο κέρξη πέξαηνο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 9
Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ
9.1 Ο Πάξνρνο, δε δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ
δηθαησκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
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9.2 Δπηπιένλ, ν Πάξνρνο, δε δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν, ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο ε νπνία έρεη
ππνβιεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 10
Γιώζζα
Ζ Διιεληθή γιψζζα νξίδεηαη σο ε γιψζζα ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο, κε
ηηο αληίζηνηρεο παξαδνρέο ηεο πξνθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 11
Απνδεηθηηθά Ννκηκόηεηαο θαη Πηζηνπνηεηηθά Πνηόηεηαο
Όπσο
ζπγθεθξηκέλα:

θαζνξίδνληαη

ζηνπο

Γεληθνχο

θαη

Δηδηθνχο

Όξνπο

θαη

…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 12
Παξαγγειίεο γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ
Όιεο νη παξαγγειίεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ππνβάιινληαη απεπζείαο απφ
ηνλ Αγνξαζηή (ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε ζηνηρεία …………..) ζηνλ αλάδνρν
(ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε ζηνηρεία …………..) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο
Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθψο ζην Παξάξηεκα "Α" ηεο παξνχζαο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ζεσξνχληαη έγθπξεο.
ΑΡΘΡΟ 13
Απνδνρή / Απόξξηςε Παξαγγειίαο
Όπσο
ζπγθεθξηκέλα:

θαζνξίδνληαη

ζηνπο

Γεληθνχο

θαη

Δηδηθνχο

Όξνπο

…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 14
Παξάδνζε
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 15
Απνδνρή / Απόξξηςε Παξάδνζεο
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
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…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 16
Παξάδνζε - Παξαιαβή
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 17
Κήξπμε Πξνκεζεπηή / Παξόρνπ Δθπηώηνπ
17.1
Δάλ ν πάξνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε παξαγγειία, δελ πξνζέιζεη
λα παξαδψζεη ηηο ππεξεζίεο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο
Δηδηθνχο Όξνπο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο κε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε, ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
17.2
O πάξνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
απφ ηε
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ
παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ηηο ππεξεζίεο κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην
ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ
άξζξν ηεο παξνχζαο.
17.3
Ο πάξνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ε παξνρή
ππεξεζηψλ δελ πινπνηήζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο, φπσο ζαθψο πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο.
17.4

Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο.
ΑΡΘΡΟ 18
Κπξώζεηο γηα Καζπζηεξήζεηο ζηελ Παξάδνζε

Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 19
Σξόπνο Πιεξσκήο – Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 20
Πηζηνπνηεηηθά ρεηηθά κε ηηο Παξερόκελεο Τπεξεζίεο
Όπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο
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ΑΡΘΡΟ 21
Απνπνίεζε δηθαησκάησλ
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 22
Σεξκαηηζκόο
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ
ΑΡΘΡΟ 23
Δγγπήζεηο
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 24
Υξόλνο Αληαπόθξηζεο
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
…………………….
……………………
ΑΡΘΡΟ 25
Σξνπνπνηήζεηο
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία
ΑΡΘΡΟ 26
Δθαξκνδόκελε λνκνζεζία
Ζ αλαθεξφκελε σο ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην έγγξαθν ηνπ ΓΔ/ΓΤΓΜ, κε
Φ. ……………
ΑΡΘΡΟ 27
πλαληήζεηο, Αλαθνξέο, Δπηζεσξήζεηο
29.1 Ο Πάξνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ
ζπλαληήζεηο φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε
ζέκαηνο πξνθχςεη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην.
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29.2 Ο Πάξνρνο νξίδεη σο θχξην θαη απνθιεηζηηθά ζεκείν ζπλδέζκνπ
(Point of Contact – PoC) ηνλ / ηελ ………………………, σο ππεχζπλν δηαρείξηζεο
θαη ξχζκηζεο φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
29.3 Ζ ζχκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζε ηξηα (3) πξσηφηππα. Απφ έλα
πξννξίδνληαη γηα ην ΓΔ/ΓΤΓΜ, ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Πάξνρν.
ΑΡΘΡΟ 28
Σειηθέο Γηαηάμεηο
Οη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ
ΓΙΑ ….….

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α» Πεξηγξαθή πληνληζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ Δκπιεθφκελσλ & Αληηζπκβαιινκέλσλ
(επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ)
«Β» Γεληθφ πζζίηην
«Γ» πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ)
«Γ» πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ)
Γελ απαηηείηαη ε
«Δ» πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ)
επηζχλαςε
«Σ» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο
«Ε» πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Γηα Όιεο ηηο Ζκέξεο)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ
ΤΜΒΑΖ …..
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΥΔΩΔΩΝ
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΩΝ & ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
1.
ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ (ΓΤΓΜ/4α Τπεξεζία πνπ ζπληνλίδεη
ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ
ζίηηζεο)
α.
πληνλίδεη ην έξγν ησλ εκπιεθόκελσλ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζύκβαζεο, από εθδόζεσο δηαηαγήο δηελέξγεηαο
κέρξη θαη νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνύ έξγνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
β.
Παξέρεη δηεπθξηλήζεηο όπνπ απαηηεζεί θαηόπηλ ζρεηηθνύ
πξνθνξηθνύ ή έγγξαθνπ αηηήκαηνο.
2.
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (XXIV ΣΘΣ/4ν ΔΓ πνπ δηελήξγεζε ηε
δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζίηηζεο / πκβαιιόκελνο)
α.

Γενικά
(1)

Γηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ην πθηζηάκελν

λνκηθό πιαίζην.
(2)
πγθξόηεζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε επηηξνπήο
παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ην ΠΓ 118/07, άξζξν 38, παξ. 2γ).
(3)

ύλαςε

θαη

παξαθνινύζεζε

πινπνίεζεο

ηεο

(4)

Ηεξαξρηθή αλαθνξά απόςεσλ – πξνηάζεσλ επί ηεο

ζύκβαζεο.
δηαδηθαζίαο.
β.

Δπιτροπή Παραλαβής

(1)
Δλεξγεί ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηνπο Δηδηθνύο
Όξνπο θαη ζην ΠΓ 118/07, ελώ ηδηαίηεξα επηζεκαίλνληαη γηα θαιύηεξν ζπληνληζκό
νη παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
(α)
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ
θαιείηαη λα παξαζηεί, εθόζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη
πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο (καθξνζθνπηθόο) έιεγρνο ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα
ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο θαη ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο παξαιαβήο (ή απόξξηςεο), όπσο ππόδεηγκα Πξνζζήθεο «1/Α».
(β) Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ζε
αθξηβή ρξόλν πνπ ζα θξίλεη ε Δπηηξνπή ζα ιεθζνύλ, θαηά ηε δηαδηθαζία
./.

Γ-11
παξάζεζεο, δείγκαηα [ ηξία (3) από θάζε είδνο] θαη ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη
ζην ζηξαηησηηθό ρεκείν ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (όηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθό),
πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο:
1/
2/
3/

Μηθξνβηνινγηθό
Υεκηθή αλάιπζε
Ηζηνινγηθή εμέηαζε

ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθό
πξσηόθνιιν καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο, όπσο ππόδεηγκα
Πξνζζήθεο «2/Α»
(γ)
Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο
είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ελ γέλεη παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ (ζπζζίηηα) θαη
δύλαηαη λα επαλαιεθζεί ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζύκθσλα
ηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.
(2)
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν,
ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηώλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο
αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκό ησλ κεξίδσλ, ύζηεξα από αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ
αλαδόρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο από ηελ παξάδνζε.
(3)

Λνηπά ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο.

3.
ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ (Πάξνρνο ππεξεζηώλ
πεξίπησζε catering ή ζε δηαθνξεηηθή ζπκπιεξώλεηαη αλαιόγσο)
(1)

ζε

Ζ όιε «δηαδηθαζία» ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο:
(α)

Παραγωγή
1/
2/
3/

(β)
(γ)
Γηαλνκή / Παράθεση
(δ)
(2)

ζίηηζεο

Παξαζθεπή γεύκαηνο
πζθεπαζία αλά κεξίδα
Καηάςπμε - Απνζήθεπζε γεύκαηνο

Μεταυορά
Προετοιμασία Γηαλνκήο – Αναθέρμανση πζζηηίνπ –
Αποκατάσταση Υώξνπ Πξνεηνηκαζίαο - Παξάζεζεο

Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα

είλαη:
(α)

Κεληξηθή Μνλάδα ή Μνλάδεο

1/
ην ρώξν / ρώξνπο ζα παξάγνληαη ηα γεύκαηα
ζύκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ όπσο πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα
«Β» έσο «Ε» ηεο ζύκβαζεο, ηα νπνία, θαηά πεξίπησζε θαη αλά είδνο, άκεζα ζα
θαηαςύρνληαη ζε ζεξκνθξαζία από -18°C έσο -20°C, ζύκθσλα κε ηε κέζνδν
COOK & FREEZE.
2/
Σήξεζε ππνρξεσηηθά απνζέκαηνο γηα θάιπςε
εθηάθησλ αλαγθώλ ηνπιάρηζηνλ 5 – 10 εκεξώλ.
./.
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3/
Σα ζπζθεπαζκέλα γεύκαηα (σε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο CPET εηδηθέο γηα ηξόθηκα) ζα είλαη ζε ραξηνθηβώηηα θαη ζε παιέηεο αλά είδνο
/ θσδηθό γηα επθνιόηεξν έιεγρν θαη θαηαλνκή.
3/
Ζ δηαθίλεζε / δηαλνκή ησλ γεπκάησλ ζα είλαη επί
θαζεκεξηλήο βάζεο κε θνξηεγό απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη ζάιακν θαηάςπμε.
(β)

Δλδηάκεζε – Πξνσζεκέλε Μνλάδα ή Μνλάδεο

Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα
πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο.
(γ)

εκεία Παξάζεζεο

1/
Ο ρώξνο
απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδόρνπ.

πξνεηνηκάδεηαη

θαη

αληίζηνηρα

2/
Σν γεύκα ζα παξαδίδεηε θαζεκεξηλά, δεζηό ζηα
ζεκεία θαηαλάισζεο απεπζείαο ζην πξνζσπηθό κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ.
ππνρξεσηηθά πνζνηηθόο
απαξαίηεηα πξσηόθνιια.

3/
θαη

Πξν ηεο έλαξμεο παξάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη
καθξνζθνπηθόο έιεγρνο, ζπληάζζνληαο ηα

(3)
Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα
(βάξνο, πεξηεθηηθόηεηα, πνηνηηθό έιεγρν, ρεκηθό έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη από
αξκόδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνύ
πξνζσπηθνύ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκόδηα
όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηνπο Δηδηθνύο Όξνπο θαη ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
(4)
Τπνρξενύηαη ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο
επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο
παξνρήο ππεξεζηώλ ζίηηζεο (παξαζθεπή – κεηαθνξά – νξγάλσζε ρώξνπ
παξάζεζεο – δηαλνκή ζπζζηηίνπ – απνθαηάζηαζε ρώξνπ παξάζεζεο).
(5)
Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ππνρξενύηαη γηα
ηελ ζπιινγή ησλ ζθεπώλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρόλ δηαζέηεη θαη πιήξε
απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ.
(6)

Λνηπά ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο.

4.
ΚΔΝΣΡΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΓΟΥΗ (ΚΔ.Π.Τ.) / ΚΔΝΣΡΑ ΤΠΟΓΟΥΗ
ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ (Κ.Τ.Σ.) ΚΑΙ ΣΙ ΑΝΟΙΥΣΔ ΓΟΜΔ ΠΡΟΩΡΙΝΗ
ΤΠΟΓΟΥΗ
ΚΑΙ
ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ
ΚΑΙ
ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ
(Δγθαηαζηάζεηο παξακνλήο πξνζσπηθνύ πξνο ζίηηζε)
(1)
Καζνξίδεηαη έλαο «ππεύζπλνο έξγνπ» (ζηξαηησηηθόο ή
πνιηηηθό πξνζσπηθό) ν νπνίνο απνηειεί θαη ην «ζεκείν επαθήο» κεηαμύ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζηε παξνύζα ζύκβαζε θαη επηπιένλ:

./.
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(α)
Πξνβαίλεη ζε παξαγγειία ησλ κεξίδσλ, θαζεκεξηλά
εγγξάθσο κε θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ηελ πξνεγνύκελε εκέξα
από ηελ παξάδνζε, κέρξη ηελ 11:00, απνζηέιινληαο ην έληππν ηεο Πξνζζήθεο
«3» ηνπ παξόληνο ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηώλ (Αληηζπκβαιιόκελν) κε ηαπηόρξνλε
θνηλνπνίεζε ζηνλ ρεκαηηζκό (πκβαιιόκελν) θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο.
(β)
πνζνηηθήο παξαιαβήο.
(2)

πλππνγξάθεη ηα πξσηόθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη

Λνηπά ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ

ΓΙΑ ….….

ΠΡΟΘΗΚΔ
«1»
«2»
«3»

Πξσηόθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο
Πξσηόθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Απόξξηςεο
Έληππν Παξαγγειίαο Μεξίδσλ

./.
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ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ
ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.

Η Επιτροπι Παραλαβισ που αποτελείται από τουσ:
α. …………………………………………….., ωσ Πρόεδρο
β. ………………………………………………..,
Υ. ………………………………………………..,
δ. …………………………………………….…..και
ε. ……………………………………..……….., ωσ μζλθ,

ςυγκροτικθκε δυνάμει τθσ υπ' αρικμόν….. (1)….. Διαταγισ Συγκρότθςθσ, προκειμζνου
να προβεί ςτθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υλικϊν τθσ Σφμβαςθσ…. (2) ……
θ οποία αφορά τθν προμικεια……(3)…… και κοινοποιικθκε ςτθν Επιτροπι με τθν
….(4)…..Διαταγι.
2.
Σιμερα, ...(5)...., τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ςυνιλκαν ςε ςυνεδρίαςθ ςτ…
……(6)……
, με τθν παρουςία τ……..(7)……..
, εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου
τ……(8)…, προκειμζνου να εξετάςουν τα προςκομιςκζντα προσ ζλεγχο υλικά τθσ
Σφμβαςθσ, (που εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα) τα οποία αποτελοφν…….
(9)….. του ςυμβατικά ςυμφωνθμζνου προσ παράδοςθ υλικοφ. Γίνεται μνεία του
ότι τα παραπάνω υλικά προςκομίςκθκαν για ζλεγχο εμπρόκεςμα.
3.
Για τθ διενζργεια του ανατεκζντοσ ς' αυτιν ελζγχου, θ Επιτροπι ζλαβε
υπ' όψθ τθσ:
α. Τισ διατάξεισ του ΠΔ 60/07.
β. Τισ διατάξεισ του ΠΔ 118/07.
γ. Τθν……..(1)……. Διαταγι Συγκρότθςισ τθσ.
δ. Τθν………(4)…… Διαταγι, με τθν οποία τθσ κοινοποιικθκε θ Σφμβαςθ.
ε. Το ςφνολο τθσ…
(2)….. Σφμβαςθσ, ιδίωσ δε τουσ όρουσ τθσ που
αφοροφν και αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ ποιοτικοφσ, εν γζνει
όρουσ των υπό προμικεια υλικϊν, ςτον τρόπο και τισ μεκόδουσ διεξαγωγισ του
παρόντοσ ελζγχου, κακϊσ και ςτθν ςυμβατικά ςυμφωνθμζνθ προσ παράδοςθ ποςότθτα,
κατά είδθ και κατθγορίεσ υλικοφ.
ςτ. ………..(10)……………..
η. ………………………………
θ. ………………………………
κ. ………………………………

./.
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ι. Τα αποτελζςματα των μακροςκοπικϊν ελζγχων, ςτουσ οποίουσ προζβθςαν
ςιμερα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ςτον τόπο παράδοςθσ των υλικϊν, επί τθ παρουςία του
παραπάνω εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του προμθκευτι.
4.
Αφοφ ζλαβε υπ' όψθ τθσ τα παραπάνω, θ Επιτροπι αποφαίνεται
……(11)…… ότι τα προςκομιςκζντα προσ ζλεγχο υλικά πλθροφν, από ποιοτικι άποψθ,
τουσ όρουσ τθσ…..(2)….
Σφμβαςθσ και κατά ςυνζπεια, μποροφν να παραλθφκοφν
χωρίσ βλάβθ των ςυμφερόντων τθσ Υπθρεςίασ.
…………………………………………(12)……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
5.
Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι προζβθ ςτθν ποςοτικι παραλαβι των
προςκομιςκζντων υλικϊν, θ οποία ζγινε με ακριβι καταμζτρθςι τουσ, επί τθ παρουςία
του……(13)…… , διατεταγμζνου υπεφκυνου του ….(14)……ςτον οποίο και παρζδωςε τα
ελεγχκζντα και παραλθφκζντα υλικά.
6.
Σε πίςτωςθ τθσ διενζργειασ και των αποτελεςμάτων του ελζγχου,
ςυντάχκθκε το παρόν Πρωτόκολλο (και το ςυνθμμζνο Παράρτθμά του, με το οποίο
ςυναποτελοφν ζνα ςϊμα) και υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ, τον υπεφκυνο του Κζντρου και τον εκπρόςωπο του προμθκευτι. Σθμειϊνεται
ότι, με μζριμνα του Προζδρου τθσ Επιτροπισ, κα εκδοκεί ο αναγκαίοσ αρικμόσ
αντιγράφων, τα οποία κα αποςταλοφν προσ τουσ προβλεπόμενουσ από τισ διατάξεισ του
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, παραλιπτεσ.
Η Επιτροπι
Ο Πρόεδροσ

Τα μζλθ

……………………
α. ………………
β. ………………

Ο Υπεφκυνοσ που παρζλαβε
Ο Πάροχοσ Υπθρεςιϊν
(ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ
εκπρόςωποσ του)
…………………………………
Οδθγίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ των κενϊν διαςτθμάτων:
(1) Γράφονται τα ςτοιχεία τθσ Διαταγισ Συγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ.
(2) Γράφεται ο αρικμόσ και θ θμερομθνία τθσ Σφμβαςθσ.
(3) Γράφονται τα υλικά τθσ Σφμβαςθσ.
(4) Γράφονται τα ςτοιχεία τθσ Διαταγισ με τθν οποία κοινοποιικθκε ςτθν Επιτροπι το κείμενο τθσ
Σφμβαςθσ και δόκθκαν τυχόν πρόςκετεσ εντολζσ ι οδθγίεσ. Αν δεν υφίςταται τζτοια Διαταγι,
διαγράφεται ολόκλθρθ θ ςχετικι φράςθ.
(5) Γράφεται θ θμερομθνία διεξαγωγισ του ελζγχου.
(6) Γράφεται ο τόποσ διεξαγωγισ του ελζγχου.
(7) Γράφεται το ονοματεπϊνυμο και θ ιδιότθτα του παριςταμζνου εκπροςϊπου του προμθκευτι.
(8) Γράφεται θ επωνυμία του προμθκευτι, όπωσ προκφπτει από τθν Σφμβαςθ.
(9) Γράφονται οι λζξεισ: το ςφνολο ι θ λζξθ: μζροσ, κατά περίπτωςθ.

./.
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(10) Γράφονται κατά περίπτωςθ τα πρόςκετα ςτοιχεία που λιφκθκαν υπ' όψθ, όπωσ π.χ. το τυχόν
θ
υπάρχον πιςτοποιθτικό ελζγχου ποιότθτασ τθσ ΓΔΑΕΕ (άρκρ. 18 παρ. 1 ν. 3433/2006).
(11) Γράφεται θ λζξθ: ομόφωνα, ι οι λζξεισ: κατά πλειοψθφία, κατά περίπτωςθ.
(12) Σε περίπτωςθ φπαρξθσ μειοψθφοφντοσ μζλουσ, γράφεται το ονοματεπϊνυμο του και το ςκεπτικό
τθσ διαφωνίασ του.
(13) Γράφεται ο βακμόσ και το ονοματεπϊνυμο του Διαχειριςτι.
(14) Γράφεται το Κζντρο.
Σθμείωςθ:
Οι εντόσ παρζνκεςθσ φράςεισ ςτισ παραγράφουσ 2 και 6 ζχουν τεκεί προσ διευκόλυνςθ τθσ
Επιτροπισ, κυρίωσ ςε περίπτωςθ πλθκϊρασ υλικϊν, οπότε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, ωσ παράρτθμα του
Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικϊν που υπάρχει ςτθν Σφμβαςθ. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, διαγράφονται οι παρενκζςεισ και θ Επιτροπι απαρικμεί τα προσ ζλεγχο υλικά ςτθν
παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμζςωσ πριν τθν παρζνκεςθ.

./.
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ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ
ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
1.

Η Επιτροπι Παραλαβισ που αποτελείται από τουσ:
α. …………………………………………….., ωσ Πρόεδρο
β. ………………………………………………..,
Υ. ………………………………………………..,
δ. …………………………………………….…..και
ε. ……………………………………..……….., ωσ μζλθ,
ςυγκροτικθκε δυνάμει τθσ υπ' αρικμόν….. (1)….. Διαταγισ Συγκρότθςθσ, προκειμζνου
να προβεί ςτθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υλικϊν τθσ Σφμβαςθσ…. (2) ……
θ οποία αφορά τθν προμικεια……(3)…… και κοινοποιικθκε ςτθν Επιτροπι με τθν
….(4)…..Διαταγι.
2.
Σιμερα, ...(5)...., τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ςυνιλκαν ςε ςυνεδρίαςθ ςτ…
……(6)……
, με τθν παρουςία τ……..(7)……..
, εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου
τ……(8)…, προκειμζνου να εξετάςουν τα προςκομιςκζντα προσ ζλεγχο υλικά τθσ
Σφμβαςθσ, (που εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα) τα οποία αποτελοφν…….
(9)….. του ςυμβατικά ςυμφωνθμζνου προσ παράδοςθ υλικοφ. Γίνεται μνεία του
ότι τα παραπάνω υλικά προςκομίςκθκαν για ζλεγχο εμπρόκεςμα.
3.
Για τθ διενζργεια του ανατεκζντοσ ς' αυτιν ελζγχου, θ Επιτροπι ζλαβε
υπ' όψθ τθσ:
α. Τισ διατάξεισ του ΠΔ 60/07.
β. Τισ διατάξεισ του ΠΔ 118/07.
γ. Τθν……..(1)……. Διαταγι Συγκρότθςισ τθσ.
δ. Τθν………(4)…… Διαταγι, με τθν οποία τθσ κοινοποιικθκε θ Σφμβαςθ.
ε. Το ςφνολο τθσ…
(2)….. Σφμβαςθσ, ιδίωσ δε τουσ όρουσ τθσ που
αφοροφν και αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ ποιοτικοφσ, εν γζνει
όρουσ των υπό προμικεια υλικϊν, ςτον τρόπο και τισ μεκόδουσ διεξαγωγισ του
παρόντοσ ελζγχου, κακϊσ και ςτθν ςυμβατικά ςυμφωνθμζνθ προσ παράδοςθ ποςότθτα,
κατά είδθ και κατθγορίεσ υλικοφ.
ςτ. ………..(10)……………..
η. ………………………………
θ. ………………………………
κ. ………………………………
ι. Τα αποτελζςματα των μακροςκοπικϊν ελζγχων, ςτουσ οποίουσ προζβθςαν
ςιμερα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ςτον τόπο παράδοςθσ των υλικϊν, επί τθ παρουςία του
παραπάνω εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του προμθκευτι.
./.
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4.
Αφοφ ζλαβε υπ' όψθ τθσ τα παραπάνω, θ Επιτροπι αποφαίνεται
……(11)…… ότι τα προςκομιςκζντα προσ ζλεγχο υλικά πλθροφν, από ποιοτικι άποψθ,
τουσ όρουσ τθσ…..(2)….
Σφμβαςθσ και κατά ςυνζπεια, μποροφν να παραλθφκοφν
χωρίσ βλάβθ των ςυμφερόντων τθσ Υπθρεςίασ.
…………………………………………(12)……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
5.
Σε πίςτωςθ τθσ διενζργειασ και των αποτελεςμάτων του ελζγχου,
ςυντάχκθκε το παρόν Πρωτόκολλο (και το ςυνθμμζνο Παράρτθμά του, με το οποίο
ςυναποτελοφν ζνα ςϊμα) και υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ και τον παριςτάμενο "υπεφκυνο" του ....(14)……. Γίνεται μνεία του ότι ο
παριςτάμενοσ εκπρόςωποσ του προμθκευτι….(15)……. το παρόν. Σθμειϊνεται ότι, με
μζριμνα του Προζδρου τθσ Επιτροπισ, κα εκδοκεί ο αναγκαίοσ αρικμόσ αντιγράφων, τα
οποία κα αποςταλοφν προσ τουσ προβλεπόμενουσ από τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ.
Η Επιτροπι
Ο Πρόεδροσ

Τα μζλθ

……………………
α.

………………………………
β.

………………………………
Υ.
……………………………..
δ.
……………………………..
Ο Διαχειριςτισ που παρζλαβε
Ο Προμθκευτισ
(ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ
εκπρόςωποσ του)
…………………………………….
………………………………………
Οδθγίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ των κενϊν διαςτθμάτων:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Γράφονται τα ςτοιχεία τθσ Διαταγισ Συγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ.
Γράφεται ο αρικμόσ και θ θμερομθνία τθσ Σφμβαςθσ.
Γράφονται τα υλικά τθσ Σφμβαςθσ.
Γράφονται τα ςτοιχεία τθσ Διαταγισ με τθν οποία κοινοποιικθκε ςτθν Επιτροπι
το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ και δόκθκαν τυχόν πρόςκετεσ εντολζσ ι οδθγίεσ. Αν δεν
υφίςταται τζτοια Διαταγι, διαγράφεται ολόκλθρθ θ ςχετικι φράςθ.
Γράφεται θ θμερομθνία διεξαγωγισ του ελζγχου.
Γράφεται ο τόποσ διεξαγωγισ του ελζγχου.
Γράφεται το ονοματεπϊνυμο και θ ιδιότθτα του παριςταμζνου εκπροςϊπου του
προμθκευτι.
Γράφεται θ επωνυμία του προμθκευτι, όπωσ προκφπτει από τθν Σφμβαςθ.
Γράφονται οι λζξεισ: το ςφνολο ι θ λζξθ: μζροσ, κατά περίπτωςθ.
./.
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(10)
Γράφονται κατά περίπτωςθ τα πρόςκετα ςτοιχεία που λιφκθκαν υπ' όψθ,
όπωσ π.χ. το τυχόν υπάρχον πιςτοποιθτικό ελζγχου ποιότθτασ τθσ ΓΔΑΕΕ (άρκρ.
18 παρ. 1θ ν. 3433/2006).
(11)
Γράφεται θ λζξθ: ομόφωνα, ι οι λζξεισ: κατά πλειοψθφία, κατά
περίπτωςθ.
(12)
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ μειοψθφοφντοσ μζλουσ, γράφεται το
ονοματεπϊνυμο του και το ςκεπτικό τθσ διαφωνίασ του.
(13)
Γράφεται ο βακμόσ και το ονοματεπϊνυμο του Διαχειριςτι.
(14)
Γράφεται το Κζντρο.
(15)
Γράφεται θ λζξθ: προςυπζγραψε ι οι λζξεισ: αρνικθκε να
προςυπογράψει, κατά περίπτωςθ.
Σθμείωςθ:
Οι εντόσ παρζνκεςθσ φράςεισ ςτισ παραγράφουσ 2 και 6 ζχουν τεκεί προσ
διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ, κυρίωσ ςε περίπτωςθ πλθκϊρασ υλικϊν, οπότε μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί, ωσ παράρτθμα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου
υλικϊν που υπάρχει ςτθν Σφμβαςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, διαγράφονται οι
παρενκζςεισ και θ Επιτροπι απαρικμεί τα προσ ζλεγχο υλικά ςτθν παράγραφο 2 του
πρωτοκόλλου, αμζςωσ πριν τθν παρζνκεςθ.

./.
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ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ
ΤΜΒΑΖ
ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΜΔΡΙΓΩΝ
1.
Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος ……………………………………………….
ορηζζείς κε ηο …………………………………. (έγγραθο) φς σπεύζσλος ηοσ
…………………., προβαίλεη κε ηο παρόλ, ζε ηοποζέηεζε παραγγειίας ζσζζηηίοσ
γηα ηελ θάισυε ηφλ αλαγθώλ ζίηηζες ηες …………..….. [εκέρα ηες εβδοκάδος κε
αλάιογε επηζήκαλζε ποσ ζα παραπέκπεη ζηο πρόγρακκα ζσζζηηίοσ, πτ. Γεσηέρα
(1ε) ηοσ κήλα] …………. (εκεροκελία, π.τ. 12 Φεβ 2016), ζύκθφλα κε ηης
προβιέυεης ηες σπ. αρηζ. ….. / … ζύκβαζες θαη ηα αλαισηηθά ζηοητεία όπφς
αλαγράθοληαη ζηολ Πίλαθα ποσ αθοιοσζεί:
Α/Α

ΔΙΓΟ ΤΙΣΙΟΤ

1
2
3
4
5
6

Γεληθό
Βρέθε (0-6 κελώλ)
Βρέθε (6-12 κελώλ)
Παηδηά (1-12 εηώλ)
Γηαβεηηθοί
Δσάιφηες οκάδες
ΤΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΔΡΗΙΩΝ
ΜΔΡΙΓΩΝ

ΠΑΡ/ΔΙ

Παράρηεκα «B»
Παράρηεκα «Γ»
Παράρηεκα «Γ»
Παράρηεκα «Δ»
Παράρηεκα «Σ»
Παράρηεκα «Ε»

2.
Σο παρόλ έλησπο σποβάιιεηαη ………………… (ειεθηροληθά ή κε
ηειεοκοηοησπία) όπφς παραθάηφ:
α.
ηολ σπεύζσλο ηοσ παρότοσ σπερεζηώλ …………. (όλοκα
σπαιιήιοσ), ζηελ δηεύζσλζε ……………. ή ζηο ΦΑΞ: …………….. γηα ελέργεηα.
β.
ηο ………. (Τπερεζία τεκαηηζκού) θαη ζηολ πρόεδρο ηες
επηηροπής παραιαβής …………….. (Βαζκός - όλοκα) γηα ελεκέρφζε.
3.

ηοητεία αποζηοιέα: ………………………………………………………
Σόπος ….. Ζκεροκελία … θαη ώρα …..
Τπογραθή

Αθρηβές Αληίγραθο

…………………………
τες (ΠΕ) Ηφάλλες Υαηδεζαββίδες
Τποδηοηθεηής

Στες (ΔΜ) Γεώργηος Σαρακίγθος
Σκτες 4οσΔΓ/2
./.

