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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
ο
4 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
Τηλέφ.(Εσωτ.) 6443
Φ.600.163/500/19381
Σ.2165
Kως, 12 Ιουλ 17

Ν∆ 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251/23.11.70) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης
και Λογιστικού των Ε∆»
Ν-∆-Α 1/2008/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.10) «∆ικαστική Προστασία κατά
τη Σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων - Εναρµόνιση της Ελληνικής
Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν µε την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
Π∆ 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων
από τους ∆ιατάκτες»
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής
∆ιαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες ∆ιατάξεις», Άρθρα 66 και 77,
όπως τροποποιήθηκαν µε το ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.
2015)
ΚΟ υπ. αριθ. 11/ΑΠ 5785/24-12-2015 ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2016) «Μέτρα για την Επιτάχυνση
του Κυβερνητικού Έργου και άλλες ∆ιατάξεις»
ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄ 630/09.03.2016)
Ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51/03.04.2016) «Οργάνωση και Λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [Σχετικά µε τις Κοινές ∆ιαδικασίες για τη Χορήγηση και Ανάκληση του Καθεστώτος ∆ιεθνούς Προστασίας (αναδιατύπωση) (L
180/29.06.2013)], ∆ιατάξεις για την Εργασία ∆ικαιούχων ∆ιεθνούς
Προστασίας και Άλλες ∆ιατάξεις»
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0030 (Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης
των ∆απανών Αντιµετώπισης των Μεταναστευτικών - Προσφυγικών Ροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
Αριθµ. 1191/14 Μαρ 17 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 969)
Φ.600/298/241838/Σ.2548/08 Νοε 16/ΓΕΣ/∆Υ∆Μ
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Φ.600/125/289427/Σ.1409/05 Ιουλ 17/ΓΕΣ/Γ1 (∆Υ∆Μ)
Φ.814/298/988855/Σ.3381/7 Ιουλ 17/ΓΕΣ/∆ΟΙ (Α∆Α:7Κ3Λ6-ΟΗΞ)
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 34/2017

Η 80 Α∆ΤΕ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δοµών
φιλοξενίας προσφύγων - µεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου).
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε µέριµνα του
για το ΚΥΤ Κω και του
588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, σύµφωνα µε τους όρους των Παραρτηµάτων «Α» και
«Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).
Οι συµβάσεις θα συναφθούν σύµφωνα µε το προσχέδιο του Παραρτήµατος
«Γ», µετά από διαταγές κατακύρωσης που θα εκδοθούν από την 80 Α∆ΤΕ.
Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισµού, όπως παρακάτω:
α.

Αναθέτουσα αρχή:
80 Α∆ΤΕ

β.
Είδος ∆ιαγωνισµού: ∆ιαγωνισµός µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, κατά τα προβλεπόµενα
στα (ζ) και (ι) σχετικά, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη).
γ.
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Παροχή υπηρεσιών σίτισης
(catering), για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές - προσφυγικές ροές) των δοµών φιλοξενίας προσφύγων - µεταναστών
στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου).
δ.

Συνολική εκτιµώµενη αξία:

(1) Εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες επτακοσίων έξι ευρώ
(139.706,00 €) για το ΚΥΤ Κω συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 700 µερίδες
των 3 γευµάτων ανά ηµέρα, για χρονικό διάστηµα τριάντα τεσσάρων (34) ηµερών
(από 28 Ιουλ 17 έως και 31 Αυγ 17) και µε µέγιστο κόστος ανά άτοµο την ηµέρα
πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
(2) Εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες επτακοσίων έξι ευρώ
(139.706,00 €) για το ΚΥΤ Λέρου συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 700 µερίδες
των 3 γευµάτων ανά ηµέρα, για χρονικό διάστηµα τριάντα τεσσάρων (34) ηµερών
(από 28 Ιουλ 17 έως και 31 Αυγ 17) και µε µέγιστο κόστος ανά άτοµο την ηµέρα
πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
ε.
Οι ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών, δύναται να αυξηθούν ή
να µειωθούν αναλόγως του αριθµού των προσφύγων - µεταναστών, επί των πα-
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-3ραπάνω εκτιµώµενων ποσοτήτων. Στην προϋπολογιζόµενη τιµή συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση 1,5 λίτρου εµφιαλωµένου νερού ανά άτοµο και ηµέρα.
στ. ∆ιεύθυνση: Για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή
πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «Ο∆ΥΣΣΕΑ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ», ΤΚ 85300, Κως, τηλέφωνο 22420-56443, για τη ν. Κω και από
το 588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ, Στρατόπεδο «ΕΦ. ΤΧΗ ∆ΑΥΙ∆ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΡΑ»,
ΤΚ 85400, Λέρος, τηλέφωνο 22470-23122, για τη ν. Λέρο, αντίστοιχα.
ζ.

Χρονικές προθεσµίες και λοιπές λεπτοµέρειες του διαγωνι-

σµού:
(1) Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας παραλαβής των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής / οικονοµικής προσφοράς η 19 14:00 Ιουλ 17 και για το
ΚΥΤ Κω και για το ΚΥΤ Λέρου.
(2) Ηµεροµηνία ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής, αποσφράγισης και αξιολόγησης Τεχνικών / Οικονοµικών προσφορών (ενιαία διαδικασία): 20 08:00 Ιουλ 17 και για το ΚΥΤ Κω και για το ΚΥΤ Λέρου.
(3) Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) µορφή στη διαδικτυακή πύλη του «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
η.
Έναρξη συµβατικής υποχρέωσης των αναδόχων από την 28 Ιουλίου 17 για το ΚΥΤ Κω και για το ΚΥΤ Λέρου.
θ.
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, που καλύπτει ποσοστό περίπου 2% επί της εκτιµώµενης δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ, ύψους 2.388,00 €, για το ΚΥΤ Κω και 2.388,00 €, για το ΚΥΤ Λέρου.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, στο όνοµα των οποίων θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας ανά νήσο, υποχρεούται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της σύµβασης, που καλύπτει ποσοστό περίπου 5% επί της εκτιµώµενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ύψους 5.962,00 €, για το ΚΥΤ Κω και 5.962,00 €, για το
ΚΥΤ Λέρου. Λεπτοµέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται
στους Γενικούς Όρους του διαγωνισµού.
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται:
α.
Το ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π και το ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ)-∆ΟΙ, στα οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), για την ενηµέρωση τους.
β.
Το ΓΕΣ/∆3(∆ΕΝ∆ΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη
(υ.τ.α.), για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr.
γ.
Τα Επιµελητήρια να µεριµνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση
τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή σ’ αυτόν και για
την τοιχοκόλληση του παρόντος στον πίνακα ανακοινώσεων τους.
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δ.
Οι ∆ήµοι Κω και Λέρου για την ανάρτηση του παρόντος στους
χώρους ανακοινώσεών τους.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος ∆ηµήτριος Χούπης
∆ιοικητής

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
ου
Επιτελής 4 ΕΓ/ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«∆»

Γενικοί Όροι
Ειδικοί Όροι
Υπόδειγµα Σύµβασης
Προοίµιο ∆ηµοσίευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/∆3(∆ΕΝ∆ΗΣ), e-mail: gesdendhs5@army.gr
588 ΤΕ, e-mail: 588tp-4gr@army.gr
80 ΤΥΠΕΘ
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, Ακαδηµίας 7, Αθήνα, ΤΚ 10671, e-mail:
keeuhcci@uhc.gr
∆ήµος Κω, Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως, ΤΚ 85300, e-mail: kos_mayor@kos.gr
Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου, Παράρτηµα Κω, Μαρµαρωτό, Κως, ΤΚ 85300, email: gemi-kos@ebed.gr
∆ήµος Λέρου, Πλάτανος, ΤΚ 85400, Λέρος, e-mail: dimοlerο@otenet.gr
Εµπορικός Σύλλογος Λέρου, Λακκί, ΤΚ 85400, Λέρος, e-mail: embsyler@otenet.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π
ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ)-∆ΟΙ
ΑΣ∆ΕΝ/∆Υ∆Μ-∆ΟΙ
80 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ-∆ΟΙ
80 ΕΑΡΜΕΘ (για ΚΥΤ ΚΩ)
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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείµενο της διαδικασίας σύναψης σύµβασης1
Αντικείµενο της διαδικασίας είναι, η ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για
1.
τη σύναψη σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Παρασκευής Γευµάτων για τους
Πρόσφυγες και Μετανάστες των παρακάτω Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) και των Ανοικτών ∆οµών Προσωρινής Φιλοξενίας (∆ΟΜΕΣ):

Α/Α

1

2

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ / ∆ΟΜΗΣ
Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Κω,
Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ
ΛΑΖΑΡΗ», Πυλί, Κως
Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Λέρου,
Περιοχή Λέπιδα, Λέρος

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
NUTS2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ
(ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)

700

23.800

700

23.800

2.
Η 80 Α∆ΤΕ ως Αναθέτουσα Αρχή3 θα συνάψει σύµβαση µε βάση τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού (αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων) µε έναν (1) οικονοµικό φορέα για κάθε ΚΥΤ.
3.
Οι οικονοµικοί φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή
/και νοµικών προσώπων) µπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή το σύνολο
των ΚΥΤ της παρ. 1 και να αναδειχθούν πάροχοι υπηρεσιών ταυτόχρονα για περισσότερα του ενός εφόσον µειοδοτήσουν.
4.

∆ιευκρινίζεται ότι:
α.

1

Ανά Κέντρο συνάπτεται αυτοτελής σύµβαση παροχής υπηρεσιών.

Προσάρτηµα Α, Παράρτηµα V , Μέρος Γ΄, παρ.7.
https://el.wikipedia.org/wiki/NUTS: Η κοινή ονοµατολογία των εδαφικών στατιστικών µονάδων.
Είναι κωδικοί σύµφωνα µε τη γεωκωδική τυποποίηση για την αναφορά των υποδιαιρέσεων των
χωρών, που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για στατιστικούς λόγους.
Αναλυτικά στοιχεία, όπως ΕΕ 1059/2003, L154, σελ. 19 έως 21.
3
Προσάρτηµα Α, Παράρτηµα V, Μέρος Γ΄, παρ. 3, 4.
2
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β.
∆εν κρίνεται σκόπιµη για τις συγκεκριµένες συµβάσεις η υποδιαίρεσή τους σε τµήµατα κατά τις δυνατότητες της κείµενης νοµοθεσίας4, λόγω της
φύσεως του αντικειµένου (παρασκευή και διάθεση γευµάτων) και των απαιτούµενων υποδοµών που αφορούν κυρίως τη διανοµή, σε συνδυασµό µε τη συνολική
ποσότητα των γευµάτων και τη διάρκεια της σύµβασης.
5.
Προς διευκόλυνση των υποψήφιων παρόχων υπηρεσιών παρέχεται η
δυνατότητα επίσκεψης στις ανωτέρω περιοχές, όλες τις ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η επίσκεψη έχει ως στόχο την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων για τη µορφή και λειτουργία των υπηρεσιών των ΚΥΤ,
προκειµένου να δηµιουργηθεί κοινή αντίληψη για τις απαιτήσεις σίτισης.
Για να καταστεί δυνατή η προαναφερθείσα επίσκεψη απαιτείται ο συ6.
ντονισµός µε την 80 ΕΑΡΜΕΘ και το 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Κω και ΚΥΤ Λέρου αντίστοιχα, µέσω των οποίων θα προγραµµατίζεται η δραστηριότητα, σε συνεργασία
µε την 80 Α∆ΤΕ.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης5 - Γενικοί υποχρεωτικοί όροι
1.

∆ιαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.

2.
Η διαδικασία6 σύναψης συµβάσεων της προηγούµενης παραγράφου
δύναται, διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
δηµόσιες συµβάσεις.
3.
Όλοι οι περιεχόµενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
Άρθρο 3
∆ικαιούµενοι συµµετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τη Σ∆Σ8 και
άλλες διεθνείς συµφωνίες
7

1.
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:

4

α.

Κράτος - µέλος της Ένωσης.

β.

Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (E.O.X.).

Ν.4412/16, Άρθρο 59.
Ν.4412/16, Άρθρα 26 και 32 παρ. 2γ).
6
Ν.4368/16, Άρθρο 96, παρ. 1α.
7
Ν.4412/16, Άρθρα 19 και 25.
8
Ν.4412/16, Άρθρο 2, παρ. 1 40), ως «Σ∆Σ» νοείται η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/1997 (Α' 139).
5
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γ.
Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ9, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ.
Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2.
Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς
και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.
3.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, οι όροι «Πάροχος Υπηρεσιών»
και «Ανάδοχος» αφορούν όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1
κατηγορίες. Οι ενώσεις υποψηφίων παρόχων υπηρεσιών και οι κοινοπραξίες υποψηφίων παρόχων υπηρεσιών δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
4.
Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή µιας
αίτησης συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν οι
κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή,
εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 4
Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής10
1.

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α.
Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 93 του Ν.4412/16.
β.
Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 94 του Ν.4412/16 για τις συµβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα
προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις
ίδιες ενδείξεις.
9

Νοείται η Συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το
ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139).
10
Ν.4412/16, άρθρο 92.
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γ.
Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 95 του Ν.4412/16 για τις συµβάσεις που αφορά το άρθρο
αυτό και τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης.
2.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική
(αποτελούν στοιχεία φακέλου συµβάσεως).
Άρθρο 5
Λόγοι αποκλεισµού11 - Κριτήρια επιλογής12
1.
Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σύµφωνα µε την ανάλυση του άρθρου 73 σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
2.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την:
α.

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότη-

β.

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια.

γ.

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.

τας.

3.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται από τους οικονοµικούς φορείς να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του
Προσαρτήµατος Α ή να συµµορφώνονται µε οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτηµα αυτό και µε τους όρους της εν λόγω διαδικασίας.
∆ιευκρινίζεται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών δύναται εναλλακτικά να υποβάλει ένορκη δήλωση13 ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του
συγκεκριµένου επαγγέλµατος στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική
νοµοθεσία και σε περίπτωση που δεν υφίσταται η εγγραφή σε Εθνικά Μητρώα.

11

Ν.4412/16, άρθρο 73.
Ν.4412/16, άρθρο 75.
13
Ν.4412/16, Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α.
12
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Συγκεκριµένα ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να έχει σε ισχύ καθ’ όλη τη
διάρκεια των παρεχόµενων συµβατικών υπηρεσιών και να καταθέσει µε την τεχνική του προσφορά τα παρακάτω14:
α.
Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων κατά ISO 22000 σε
ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης.
β.
Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου
(HACCP) στο τοµέα της «µαζικής εστίασης», σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των
παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης.
γ.
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 σε ισχύ καθ’ όλη
τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης.
δ.
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας κατά ISO 14001
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης.
ε.
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά
OSHSAS 18001 σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποιο /-α από τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, πιστοποιητικό /-ά ή δικαιολογητικό /-ά βρίσκεται /-ονται
σε διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να προσκοµίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει τα αναφερόµενά του, καθώς και
τη δέσµευση ότι το /-α αντίστοιχο /-α πιστοποιητικό /-ά θα υφίσταται /-νται σε ισχύ
για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα υλοποίησης της σύµβασης υποβάλλοντας
ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση µη έκδοσης ή µη ανανέωσης
αποδέχεται τις κυρώσεις που επιβάλλονται µε την κείµενη νοµοθεσία ως «έκπτωτου».
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση που εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO
22000, σύµφωνα µε το οποίο εφαρµόζει αποδεδειγµένα τις διαδικασίες HACCP,
τότε δεν απαιτείται η κατάθεση του δευτέρου δηλ. του πιστοποιητικού της παρ.
3.β. του παρόντος άρθρου [Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (HACCP)].
4.
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια15,
απαιτείται από τους οικονοµικούς φορείς να διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και
14

Ν.4412/16 άρθρο 82 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» Επισηµαίνεται ότι, η προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, παραπέµπουν σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα
κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα
εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται
ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
15
Ν.4412/16, άρθρο 75, παρ. 3 και Προσάρτηµα Α, Παράρτηµα ΧΙΙ, Μέρος Ι.
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χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Για τον σκοπό αυτόν, οι
οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω:
α.
Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών /
υπηρεσιών, στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, είναι τουλάχιστον ίσος αναλογικά16 µε το ύψος της εκτιµώµενης αξίας σύµβασης των υπό ανάθεση υπηρεσιών ή της υπηρεσίας για την / τις οποία / -ες εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δραστηριοποιείται για µικρότερο χρονικό διάστηµα, τότε ο κύκλος εργασιών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το ύψος της εκτιµώµενης αξίας σύµβασης των συνολικών υπό
ανάθεση υπηρεσιών ή της υπηρεσίας για την / τις οποία / -ες εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος.
Ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του φακέλου δικαιολογητικά συµµετοχής), τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος:
(1)

Τις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα αυ-

τών.
(2) ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων συνυποβάλλοντας νόµιµα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήµατος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ) που θα αποδεικνύεται ότι το σύνολο είναι τουλάχιστον ίσο µε το ύψος της εκτιµώµενης αξίας σύµβασης των συνολικών υπό ανάθεση υπηρεσιών ή της υπηρεσίας για την / τις οποία / -ες εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος.
β.
Κατάλληλες βεβαιώσεις17 αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων
για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή πιστοποιητικό18 ασφαλιστικής
κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ίσες / ίσο µε την εκτιµώµενη αξία σύµβασης
των συνολικών υπό ανάθεση υπηρεσιών για το δεδοµένο χρονικό διάστηµα και
της / των υπηρεσίας /-ιών για την / τις οποία /-ες εκδηλώνεται η συµµετοχή του
προσφέροντος, προκειµένου να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων.
5.
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα19, απαιτείται
από τους οικονοµικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους αναγκαίους
16

Σε περίπτωση "υπεργολαβίας" ή χρήσης "δάνειας εµπειρίας" αναλογικά µε το ποσοστό συµµετοχής στη συγκεκριµένη σύµβαση.
17
Κατευθυντήρια Οδηγία υπ. αριθ. 13 / 4-3-2015 µε ΑΠ 1111 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
18
Ν.4412/16, Άρθρο 75, παρ. 3 και Προσάρτηµα Α, Παράρτηµα ΧΙΙ.
19
Ν.4412/16, Άρθρο 75, παρ. 4, "Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς
διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να απαιτούν
ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελ-
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ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα περί συγκρουόµενων συµφερόντων20. Συγκεκριµένα απαιτείται:
α.
Υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της
ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παροχές υπηρεσιών
αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι η Αναθέτουσα Αρχή (∆ηµόσια Υπηρεσία), µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν
δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον
τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα. Οι υποψήφιοι
πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία (συµβάσεις ή τιµολόγια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο), επί ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, σύµφωνα µε τα οποία προκύπτει ότι, η συγκεκριµένη εταιρεία / κοινοπραξία / ένωση, έχει /-ουν αναλάβει την τελευταία 3ετία (από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος) υπηρεσίες παραγωγής γευµάτων και διανοµής (µαζικής σίτισης) πλήρη γευµάτων (κατ΄ ελάχιστο γεύµα και δείπνο), τουλάχιστον σε
ποσοστό 50% των µερίδων του Κέντρου / ∆οµής ενδιαφέροντος (για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά), σε συστηµατική επί καθηµερινής βάσεως παροχή υπηρεσιών και για χρονικό διάστηµα αθροιστικά τουλάχιστον ίσο µε δυο (2) µήνες (µε
διάρκεια συνεχόµενων παρεχόµενων υπηρεσιών τουλάχιστον ίση µε την αντίστοιχη της προς υπογραφή σύµβασης) εντός ενός ηµερολογιακού έτους. Στον Πίνακα
θα αναφέρονται οι κυριότερες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µαζικής σίτισης και
θα έχει υποχρεωτικά την ακόλουθη µορφή:
Περίοδος Σύντοµη
Σύµβασης
ΠεριΥπεύθυνος
γραφή Συνολική
Στοιχεία
Αριθµός
Φορέα για
Επωνυµία
Αξία
Παρεα/α
ISO
Ηµερησίων Επιβεβαίωση
Φορέα
ΣύµβαχόµεHACCP
Μερίδων
Στοιχείων
από έως
σης
νων
του Πίνακα
Υπηρεσιών
Χρονική Περίοδος: .. / … / …… - .. / … / ……

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ (………):

……….

Χρονική Περίοδος: .. / … / …… - .. / … / ……

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ (………):

……….

Χρονική Περίοδος: .. / … / …… - .. / … / ……

θόν", Προσάρτηµα Α, Παράρτηµα ΧΙΙ.
20
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Περίοδος Σύντοµη
Σύµβασης
ΠεριΥπεύθυνος
γραφή Συνολική
Στοιχεία
Αριθµός
Φορέα για
Επωνυµία
Αξία
Παρεα/α
ISO
Ηµερησίων Επιβεβαίωση
Φορέα
ΣύµβαχόµεHACCP Μερίδων
Στοιχείων
από έως
σης
νων
του Πίνακα
Υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ (………):

……….

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ∆ΩΝ 3ετιας (………):

……….

β.
Αναφορά του προσωπικού και των υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων
για τον έλεγχο της ποιότητας.
γ.
Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού, των µέτρων που λαµβάνει ο
πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας της επιχείρησής του.
δ.
Αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
των συστηµάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρµόζει ο οικονοµικός
φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης
ε.
∆ήλωση αποδοχής ελέγχου διενεργούµενου από την 80 Α∆ΤΕ ή,
εξ ονόµατός της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο πάροχος υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισµού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναµικό του και τις τεχνικές
ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέτρα που
λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.
στ. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του
παρόχου υπηρεσιών ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε
του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών.
ζ.
Αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να
εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
η.
∆ήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό
και τον αριθµό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία 3ετία.
θ.
∆ήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύµβασης.
ι.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών προτίθεται
να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος της υπό ανάθεσης
υπηρεσίας, ή να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων21, πρέπει να αποδεικνύ21

Ν.4412/16, άρθρο 78, Μέρος ΙΙ.
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ει µε την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο µέσα,
προσκοµίζοντας έγγραφη δέσµευσή τους, ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία µέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούµενη εργασία, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας:
Περιγραφή τµήµατος / ποσοστού του
έργου που προτίθεται ο υποψήφιος
πάροχος υπηρεσιών να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

Επωνυµία
Υπεργολάβου

Ηµεροµηνία ∆ήλωσης
Συνεργασίας

Τα στοιχεία τεκµηρίωσης της επιχειρηµατικής δοµής που ζητούνται
στην εν λόγω ενότητα (παράγραφος 4θ του παρόντος άρθρου) θα πρέπει να δίνονται «αναλογικά» και για τους υπεργολάβους / άλλους φορείς, όπως προσδιορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία.
Σηµείωση 1η: Όπου στο κείµενο της διακήρυξης αναφέρεται ο όρος «∆ήλωση» νοείται η υποβολή «Υπεύθυνης ∆ήλωσης» κατά την έννοια του άρθρου 8 του
Ν.1599/86, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
Σηµείωση 2η: Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών, καθώς ο υπεργολάβος αναλαµβάνει να υλοποιήσει - εκτελέσει µέρος του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης, ενώ ο πάροχος υπηρεσιών αναλαµβάνει να παράσχει - διαθέσει συγκεκριµένο/α αγαθό/ά - υπηρεσίες στο εν λόγω πλαίσιο.
ια.

Όσον αφορά στα προϊόντα (γεύµατα) που παρέχονται:

Περιγραφή και φωτογραφίες (τρόπου παρασκευής, συσκευασίας,
συντήρησης, φόρτωσης και διανοµής) η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να
µπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της 80 Α∆ΤΕ και τα στοιχεία αυτά (περιγραφή / φωτογραφίες) θα αποτελέσουν «δείγµατα» για τα υπό προµήθεια γεύµατα σε περίπτωση ανάδειξης του οικονοµικού φορέα ως παρόχου υπηρεσιών.
6.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος που συµµετέχει
στην Κοινοπραξία ή την Ένωση.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κάλυψη των κριτηρίων
του παρόντος άρθρου κατατίθενται µε τον φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής». Σε αντίθετη περίπτωση υφίσταται λόγος αποκλεισµού για τον συγκεκριµένο υποψήφιο οικονοµικό φορέα.
Άρθρο 6
Χρόνος και τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να
1.
υποβάλουν εµπροθέσµως την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
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και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των
προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 92 έως 95 του
Ν.4412/16.
2.
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που δεν διενεργούνται
µε ηλεκτρονικά µέσα, οι προσφορές και αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέσα
σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α.

Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συµµετοχής (αναλόγως).

β.

Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.

γ.

Ο τίτλος της σύµβασης.

δ.
Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής).
ε.
3.

Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.

Οι Προσφορές κατατίθενται ως κατωτέρω:
─ Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
─ Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
─ Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετο4.
χής»22 της προσφοράς περιλαµβάνονται:
α.

Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων23:

(1)
79 του Ν.4412/16.

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)24 του άρθρου

(2) Εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72
του Ν.4412/16 και συγκεκριµένα 2% της προϋπολογισθείσας εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
β.

22

Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων:

Ν.4412/16, άρθρο 93.
Ν.4412/16, άρθρο 5 γ’ εδ. β 209.000 € χωρίς ΦΠΑ.
24
Ν.4412/16, άρθρο 79. Επισηµαίνονται τα εδάφια 7 και 8 σύµφωνα µε τα οποία:
• Για τις συµβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου
του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016.
• Για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53 (Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης) του Ν.4412/16, µπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
23
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(1) Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) κατά τα
προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/16, όπως Προσθήκη
«7/Α».
(2) Εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72
του Ν.4412/16 και συγκεκριµένα 2% της προϋπολογισθείσας εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
(3) Τα αποδεικτικά έγγραφα25 νοµιµοποίησης του προσφέροντος
ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και
(4) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α.
και β., για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
γ.

Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία:
(1)

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο

συµµετέχουν.
(2) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.
(3) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριµένο ΚΥΤ, για το οποίο έχει υποβάλει προσφορά.
(4) ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς µε
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(5) Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του
υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα.
(6) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους.
(7) Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την
οποιαδήποτε απόφαση της 80 Α∆ΤΕ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης της.
(8) Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο / οι οικονοµικός /-οί φορέας /-είς θα τηρούν τις υποχρεώσεις26 τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
25

Όπως Προσθήκη «1» του παρόντος.
Ν.4412/16, άρθρο 18, παρ. 2 και 4 « Η υποχρέωση της παραγράφου 2:
(α) επισηµαίνεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 53 και
(β) αποτελεί ειδικό όρο της σύµβασης , σύµφωνα µε το άρθρο 130 (Όροι εκτέλεσης της

26
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περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/16. Στην ίδια
δήλωση θα αναγράφεται ευκρινώς αποδοχή του φορέα σύµφωνα µε την οποία η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων θα ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
(9) ∆εν θα χρησιµοποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους
µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς ή µόνιµους αποστράτους Αξιωµατικούς για
τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του
άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73.
5.
Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»27 της
προσφοράς περιλαµβάνονται:
α.
Τα ζητούµενα ∆ικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς που θα
τεκµηριώνουν την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του Παραρτήµατος
«Β» (Τεχνική Προδιαγραφή Παρεχόµενων Υπηρεσιών - Ειδικοί Όροι). Ειδικότερα,
θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (υλικό τεκµηρίωσης) και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου
παρόχου υπηρεσιών και θα απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην
παρούσα ∆ιακήρυξη.
β.

Επιπλέον στον υποφάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνονται:

(1) Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο οικονοµικός φορέας συµπεριλαµβανοµένου και του υπεργολάβου (εφόσον υφίστανται σε ξεχωριστή δήλωση), να δηλώνει ότι δύναται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του τρόπου και του
χρόνου παρασκευής γευµάτων και παροχής αυτών µε τους Ειδικούς Όρους που
τίθενται στο Παράρτηµα «Β».
(2)

Υπεύθυνη ∆ήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

(3) Τα άλλα δικαιολογητικά και οι ∆ηλώσεις που απαιτούνται
από την τεχνική προδιαγραφή και τους Ειδικούς Όρους (ΕΟ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β» του τεύχους διακήρυξης.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας υποχρεωτικά, επί
ποινής απορρίψεως της προσφοράς σε περίπτωση µη ορθής συµπλήρωσης, το
σχετικό Φύλλο Συµµόρφωσης, όπως υπόδειγµα Προσθήκης «2/Α».
Ο χειρισµός των υποβληθέντων απλών φωτοαντίγραφων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14), και για
την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις.
σύµβασης)».
Παρ. 5 «Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του
οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 (Λόγοι αποκλεισµού)».
27
Ν.4412/16, άρθρο 94.
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6.
Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»28
της προσφοράς περιλαµβάνονται:
α.
Η τιµή σε ευρώ (€) της παρεχόµενης υπηρεσίας ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στη συνέχεια της ∆ιακήρυξης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο (εγκαταστάσεις του συγκεκριµένου Κέντρου / ∆οµής) και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους.
β.
Συµπληρωµένο το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, όπως
υπόδειγµα Προσθήκης «3/Α».
7.
Σε περίπτωση µη υποβολής µέρους ή του συνόλου ή κατά παρέκκλιση,
των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών των υποφακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως µη κανονική.
Τα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» δεν υποβάλλονται κατά τη φάση
8.
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων παρόχων υπηρεσιών, αλλά κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/16, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η
80 Α∆ΤΕ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό πάροχο υπηρεσιών»), να υποβάλει εντός προθεσµίας,
που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφο9.
ράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» και
αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς.
10. ∆ικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, σε σφραγισµένο φάκελο µε εξωτερικές
ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής» - «τεχνικής προσφοράς», εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την 80
Α∆ΤΕ µε απόδειξη.
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11. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του Ν. 4250/14
(ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η 80 Α∆ΤΕ υποχρεούται να αποδέχεται
έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύµφωνα µε την διαδικασία που
περιγράφεται από το προαναφερθέν άρθρο.
12. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Ν.4412/16) και τους όρους της παρούσας. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς ή τυχόν συµπλήρωσης της
ήδη υποβληθείσας.
13. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 80 Α∆ΤΕ µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
14. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται - διευκρινίζονται τα εξής:
α.
Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού.
β.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του φακέλου.
γ.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η
πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της.
δ.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν
να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
ε.
Οι προσφορές (όσα από τα δικαιολογητικά απαιτείται η σε έντυπη
µορφή υποβολή τους) δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών,
κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Αρµόδιας Επιτροπής.
στ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς.
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ζ.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές είτε
ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισµού κατόπιν εγγράφου της 80 Α∆ΤΕ, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής είτε ζητούνται απ’ ευθείας
από την 80 Α∆ΤΕ. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών και υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
η.
Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν
ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα «Β» (Ειδικοί Όροι) της παρούσας ∆ιακήρυξης, αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
θ.
Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή - αντιστοιχία, θα
απορρίπτονται. Προσφορές οι οποίες στην τεχνική περιγραφή ή στο φύλλο συµµόρφωσης - τεκµηρίωσης κλπ. είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις για τεκµηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις
από τους όρους του διαγωνισµού και θα απορρίπτονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.
ι.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που
κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη.
ια. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να
σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
ιβ. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µόνο το συγκεκριµένο
στο άρθρο 1 της παρούσας Κ.Υ.Τ..
ιγ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

ιδ. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη
σύνταξή τους, η τάξη η σειρά των όρων και τα υποδείγµατα της ∆ιακήρυξης.
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ιε. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να
είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη»,
κ.λπ.
ιστ. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών,
είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
ιζ. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών
συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών του διαγωνισµού και ότι έχει µελετήσει όλα
τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού.
ιη. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί
λόγο απόρριψης της προσφοράς.
15. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Άρθρο 7
Χρόνος ισχύος προσφορών29
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους παρόχους υπηρεσιών επί τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών
τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστηµα.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από
την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον τούτο ζητηθεί
από την 80 Α∆ΤΕ πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η 80 Α∆ΤΕ κρίνει αιτιολογηµένα
ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προ29
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σφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών
µέτρων κατά αποφάσεων της 80 Α∆ΤΕ, που αφορούν τον διαγωνισµό.
5.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον πάροχο υπηρεσιών µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει
όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
6.
Ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την
Προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
Άρθρο 8
Προσφερόµενη τιµή
1.
Η προσφερόµενη τιµή ηµερήσιας ατοµικής µερίδας σίτισης πρέπει να
δίνεται σε ευρώ (€) άνευ ΦΠΑ. Η οικονοµική προσφορά παρατίθεται ως Υπόδειγµα της Προσθήκης «3/Α»του παρόντος.
2.
Η τιµή θα είναι συνολική για τα τρία (3) γεύµατα και γίνεται αποδεκτό ότι
έχει κατανεµηθεί η τιµή µε αναλογία 20%, 40% και 40% για το πρωινό, το γεύµα
και το δείπνο αντίστοιχα.
3.
Τα είδη των γευµάτων αναφέρονται στις Προσθήκες «1» έως «6» του
Παραρτήµατος «Β» και οι συµµετέχοντες δεν µπορούν να υποβάλλουν προσφορά
για µέρος αυτών. Ειδικά για την φιάλη του νερού, επιπρόσθετα, ο οικονοµικός φορέας θα αναγράψει στην προσφορά του τιµή χρέωσής της, καθόσον η προµήθειά
της αποτελεί δυνητική επιλογή της Υπηρεσίας αναλόγως του Κέντρου / ∆οµής και
η τελική απόφαση περί της προµήθειας, θα ληφθεί µε την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης.
4.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων
(µισθοί και επιδόµατα προσωπικού, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, προβλεπόµενοι
φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες)
που βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά. Η αναγραφή της τιµής µπορεί να γίνεται µέχρι δύο (2)
δεκαδικά ψηφία.
5.
Η 80 Α∆ΤΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους υποψήφιους παρόχους υπηρεσιών στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων
τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές30), οι δε υποψήφιοι πάροχοι
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υπηρεσιών υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
6.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια
ισχύος της Προσφοράς.
7.
Αναπροσαρµογή της τιµής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύµβασης.
8.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέες τιµές ή να τις τροποποιήσουν.
Άρθρο 9
Εναλλακτικές προσφορές31
∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Άρθρο 10
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής32
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφρά1.
γισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων / συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν
γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 (Εχεµύθεια). Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια.
2.

Τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας, έχουν ως εξής:

α.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών αναγράφονται σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά µονογράφονται (εξωτερικά του φακέλου) και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο, ενώ τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται.
31
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Ν.4412/16, άρθρο 57.
Ν.4412/16, άρθρο 100.
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Αργότερα την ίδια ηµέρα, αµέσως µετά και την ολοκλήρωση της
τεχνικής αξιολόγησης, αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές των οικονοµικών φορέων των οποίων, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής είναι πλήρης και οι τεχνικές προσφορές είναι «αποδεκτές».
β.
Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της
τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.
γ.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται όπως ορίζεται από την παρ. 2α του Άρθρου 10 και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια 2α και 2β οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
3.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση
του αποφαινόµενου οργάνου της 80 Α∆ΤΕ, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί, ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο
127 του Ν.4412/16, για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 4
Ν.3886/10.
4.
Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής
που θέτει το αρµόδιο όργανο επί των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών,
µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης.
5.

Ισότιµες προσφορές33

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή όπως αυτή
προκύπτει από τον τύπο της παρ.1 του άρθρου 12 των Γενικών Όρων. Στην περίπτωση αυτή η 80 Α∆ΤΕ επιλέγει τον πάροχο υπηρεσιών µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών
φορέων.
Άρθρο 11
Απόρριψη προσφορών
1.
Η απόρριψη Προσφοράς34 γίνεται µε απόφαση της 80 Α∆ΤΕ, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
33
34

Ν.4412/16, Άρθρο 90.
Ν.4412/16, Άρθρο 91.
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2.
Η προσφορά του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α.
Μη σύνταξη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και κατά είδος φακέλου, στα άρθρα 94 έως και 96 του Ν.4412/16.
β.
Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο άρθρο 3 της παρούσας.
γ.
Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης του άρθρου 4 της παρούσας (Περιεχόµενο Προσφορών και
Αιτήσεων Συµµετοχής).
δ.
Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 5 της παρούσας (Λόγοι Αποκλεισµού Κριτήρια Επιλογής.
ε.
Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που αφορά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης.
στ.

Χρόνο ισχύος της Προσφοράς µικρότερο από τον ζητούµενο.

ζ.
Υποβολή σε έντυπη µορφή οικονοµικών στοιχείων εντός των φακέλων / εντύπων υποβληθέντων «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα.
η.
Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση
ή/ και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών.
θ.
Υποβολή σε έντυπη µορφή στοιχείων µετά την καθοριζόµενη από
την διακήρυξη προθεσµία.
ι
Προσφορά η οποία περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, υπερβαίνει το
ανώτατο όριο δικαιολόγησης της δαπάνης των 5,87 ευρώ ανά ηµερήσια ατοµική
µερίδα σίτισης.
ια.
∆ιακήρυξης.

Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της

ιβ. Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να υποβληθεί από την προσφορά.
ιγ. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών ή / και δήλωση ψευδών στοιχείων ή / και δεδοµένων που δεν δύνανται να επιβεβαιωθούν για την γνησιότητά
τους, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο που δύναται να διενεργήσει η 80 Α∆ΤΕ
είτε κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας είτε κατά την υλοποίηση της
συµβάσεως.
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Άρθρο 12
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης35
1.
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται µόνο βάση της χαµηλότερης ενιαίας τιµής (ΠΤ) για όλα τα γεύµατα ή του µεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης στο µέγιστο της τιµής της παρ. 2ι του Άρθρου 11.
2.
Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων (των
οποίων έχουν γίνει αποδεκτά ως προς την πληρότητα, νοµιµότητα και κανονικότητα, τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής και της τεχνικής προσφοράς όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους) θα γίνει επί της προσφεροµένης τιµής στην ηµερήσια ατοµική µερίδα πλήρους σίτισης (πρωινό - γεύµα - δείπνο)
άνευ ΦΠΑ, ανά κέντρο / δοµή και µε βάση τα αναφερθέντα στην προηγούµενη
παράγραφο.
Άρθρο 13
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών (µειοδότη)36
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 80 Α∆ΤΕ ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
πάροχο υπηρεσιών»), να υποβάλει εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 5 της παρούσας37. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
2.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
3.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε τις παρ. 4α(1) και 4β(1) του άρθρου 6 της
παρούσας38 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός πάροχος υπηρεσιών κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσας39, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί,
σύµφωνα µε τις παρ. 4α(2) και 4β(2) του άρθρου 6 της παρούσας40, εφόσον είχε
προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την α35

Ν.4412/16, άρθρο 86, παρ. 10.
Ν.4412/16, άρθρο 103.
37
Ν.4412/16, άρθρο 73 και 75.
38
Ν.4412/16, άρθρο 79.
39
Ν.4412/16, άρθρο 104.
40
Ν.4412/16, άρθρο 72.
36

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Α-22

µέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
4.
Αν ο προσωρινός πάροχος υπηρεσιών δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα τις παρ. 4α(2)
και 4β(2) του άρθρου 6 της παρούσας41, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως
5.
και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του
άρθρου 5 της παρούσας ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής όπως αναγράφονται στο ίδιο άρθρο, ο προσωρινός πάροχος υπηρεσιών κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσας42, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του, είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα τις παρ. 4α(2) και 4β(2) του άρθρου
6 της παρούσας43, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε την επιφύλαξη του άρθρου
14 της παρούσας44, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληρεί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία
µαταιώνεται.
6.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση
του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 80 Α∆ΤΕ για τη λήψη απόφασης είτε
για την κήρυξη του προσωρινού παρόχου υπηρεσιών ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 1545.
7.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
41

Ν.4412/16, άρθρο 72.
Ν.4412/16, άρθρο 104.
43
Ν.4412/16, άρθρο 72.
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Ν.4412/16, άρθρο 104.
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Ν.4412/16, άρθρο 105.
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Άρθρο 14
Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής - Οψιγενείς µεταβολές46
1.
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και συγκεκριµένα κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 5
της παρούσας47.
2.
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες
για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τον Ν.3886/10.
3.
Στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών, το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής:
α.
Ποσότητας µεγαλύτερης ή µικρότερης έως 30% για διαγωνισµούς
προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 € περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
β.
Ποσότητας µεγαλύτερης έως 15% ή µικρότερης έως 50% για
διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 € και άνω, περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
γ.
Ποσότητα µικρότερη των προαναφερθέντων ποσοστών, απαιτείται
προηγούµενη αποδοχή από τον πάροχο υπηρεσιών.
4.
Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε τις παρ. 4α(1) και 4β(1)
του άρθρου 6 της παρούσας48, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά
και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση
των δικαιολογητικών αποδεικτικών εγγράφων49 νοµιµοποίησης.
5.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού παρόχου υπηρεσιών, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/16,
και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη
περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του
προσωρινού παρόχου υπηρεσιών, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

46

Ν.4412/16, άρθρο 104.
Ν.4412/16, άρθρο 80 (Αποδεικτικά µέσα).
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Ν.4412/16, άρθρο 79.
49
Ν.4412/16, άρθρο 80 Όπως Προσθήκη «1/Α» του παρόντος.
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Άρθρο 15
Κατακύρωση - Ανάθεση σύµβασης50
1.
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες
για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τον Ν.3886/10.
2.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης,
µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κλπ., επί αποδείξει.
3.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύ4.
ναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α.
Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής
και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
β.
Ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ.
Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
5.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον πάροχο υπηρεσιών να προσέλθει
για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
6.
Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, µέσα στην προθεσµία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε
την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 της παρούσας.
7.
Στον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο έγινε κατακύρωση - ανάθεση παροχής υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:
α.
50

Τα προς προµήθεια είδη, τις ποσότητες και τις τιµές.
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β.

Το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά (γεύµατα).

γ.
Τη συµφωνία της κατακύρωσης - ανάθεσης µε τους όρους της
πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη πρόσκληση.
δ.

Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
Άρθρο 16
Ματαίωση διαδικασίας51

1.
Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α.
Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού
όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4412/16 και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β.
Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες (προσωρινούς παρόχους υπηρεσιών) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να
2.
λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.

Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.

β.
Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο.
γ.
σύµβασης.

Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της

δ.
Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη.
ε.
προσφοράς.

Μετά τη λήξη του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της

στ. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
3.
Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η 80 Α∆ΤΕ µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργά51
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νου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το
σφάλµα ή η παράλειψη.
4.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του
5.
αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29
(Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση) ή 32 (Προσφυγή στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση) του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Άρθρο 17
Κατάρτιση συµβάσεων
1.
Το κείµενο των συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα «Γ».
2.
Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και µε την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στα προηγούµενα άρθρα, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη
σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων.
3.
Ειδικά για την σύναψη της σύµβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης της που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.
Άρθρο 18
Παρακολούθηση52 - Παραλαβή53 - Χρόνος παραλαβής54
1.
Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσας διακήρυξης.
2.
Έργο της Επιτροπής Παραλαβής θα είναι η παρακολούθηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, η παραλαβή, η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής και η υποβολή αυτών στην αρµόδια υπηρεσία πληρωµής που θα ορίζεται κάθε φορά. Η επιτροπή δια του προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή απευθείας µε τον πάροχο υπηρεσιών
για θέµατα που σχετίζονται µε τις διαδικασίες του έργου.

52

Ν.4412/16, άρθρο 216.
Ν.4412/16, άρθρο 208 και 219.
54
Ν.4412/16, άρθρο 209.
53

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Α-27

3.
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης των διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών σίτισης, εάν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει
µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες απαιτήσεις, ενηµερώνει εγγράφως τον πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παραλαβής και την
Αναθέτουσα Αρχή, εντός τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών από τη γνωστοποίηση
των σχετικών ευρηµάτων. Οι διορθωτικές ενέργειες, εντός του προαναφερόµενου
χρονικού διαστήµατος συσχετίζονται αποκλειστικά µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό
υλοποίησης των υπηρεσιών σίτισης και όχι µε την αλλαγή γευµάτων καθόσον ισχύουν οι προβλέψεις του Παραρτήµατος «Β».
4.
Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες του παρόχου υπηρεσιών, τότε η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης, το οποίο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 19
Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχό1.
µενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης,
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 22 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
2.
Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα
παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Άρθρο 20
Πηγή Χρηµατοδότησης - Τιµολόγηση - Τρόπος πληρωµής55
1.
Η χρηµατοδότηση της σύµβασης θα γίνει από τον προϋπολογισµό του
Φορέα 11, ΕΦ 590, ΚΑΕ 0873 και το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ, µέσω
της συµφωνίας «HOME/2016/AG/EMAS/No 30».
2.
Για την πληρωµή, ο πάροχος υπηρεσιών δύναται να καταθέτει τουλάχιστον ανά δεκαήµερο, τα σχετικά µε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες δικαιολογητικά
της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

55
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3.
Η πληρωµή του παρόχου υπηρεσιών θα γίνεται µε την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος στο όνοµά του και εντός 60 ηµερών από την παράδοση των
σχετικών δικαιολογητικών.
4.
Επίσης, η πληρωµή θα γίνεται, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής τους µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων
οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του παρόχου υπηρεσιών.
5.
Σε περίπτωση χρηµατοδότησης του έργου από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ISFB), απαιτείται όπως περιέχονται επί της σύµβασης οι εξής όροι:
α.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί στο ακέραιο την ευθύνη της εκτέλεσης της δράσης και τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης.
β.
Ο πάροχος υπηρεσιών δεν έχει εκ προοιµίου δικαιώµατα έναντι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράµµατος επιχορήγησης.
6.
Για την πληρωµή του παρόχου υπηρεσιών, απαιτούνται, τα εξής κατ’
ελάχιστο δικαιολογητικά:
α.

Τιµολόγιο του παρόχου υπηρεσιών.

β.

∆ελτίο Αποστολής (εφόσον προβλέπεται).

γ.

Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του οικείου ∆ηµοσίου

Ταµείου.
δ.
Ασφαλιστική ενηµερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την
πληρότητα των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων ο πάροχος υπηρεσιών θα καταθέτει
µαζί µε τις ενηµερότητες και Υπεύθυνη ∆ήλωση µε τα ασφαλιστικά ταµεία στα οποία καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.
ε.
Πρωτόκολλα οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής παραληφθεισών µερίδων.
στ. Βεβαίωση του αριθµού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού του
παρόχου υπηρεσιών.
7.
Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 8% επί του
καθαρού ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συµβατική αξία των υπηρεσιών αφαιρεθούν τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και
Τρίτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω
8.
προθεσµία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
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Ζ του Ν.4152/13 περί καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.
9.
Επισηµαίνεται ότι δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών µε έκπτωση λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές απαιτήσεις κλπ.).
10. Ο ΦΠΑ επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Υπηρεσία.
11. Ο πάροχος βαρύνεται µε νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
Υπέρ ΜΤΣ
Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)
Χαρτόσηµο
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
ΣΥΝΟΛΟ

4%
0,06%
0,06%
0,0818%
0,01636%
4,22032%

12. Εφόσον η δαπάνη χρηµατοδοτηθεί από το Π∆Ε, για όλους τους φορείς
του ΥΠΕΘΑ, οι καταβολές απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή τέλος ή άλλη κράτηση, δικαίωµα ή παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου καθώς υπέρ οιουδήποτε τρίτου, εξαιρουµένων των τελών χαρτοσήµου, του φόρου καθαρού εισοδήµατος και ποσοστού 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ και Α.Ε.Π.Π. Συνεπώς οι κρατήσεις διαµορφώνονται ως κατωτέρω:
Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)
Χαρτόσηµο
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
ΣΥΝΟΛΟ

0,06%
0,06%
0,0036%
0,00072%
0,12432%

13. Καµία επιπλέον χρέωση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.
14. Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του ∆ηµοσίου από την
σύµβαση, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του πάροχου υπηρεσιών ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης ή µε βάση της διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).
Άρθρο 21
Εγγυήσεις56
1.
Οι εγγυήσεις των παραγράφων που ακολουθούν στο παρόν άρθρο εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη - µέρη της Σ∆Σ και
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης,
56
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να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
2.

Εγγύηση Συµµετοχής

α.
Ο συµµετέχων υποψήφιος πάροχος των υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος στο φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» να καταθέσει ίση µε το
2% της εκτιµώµενης / προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
β.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
γ.
Η εγγύηση συµµετοχής57 πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα
έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
δ.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα των Γενικών και Ειδικών Όρων, δεν
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
ε.
Η ένσταση του παρόχου υπηρεσιών κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
στ. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον πάροχο υπηρεσιών µε
την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
ζ.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά την:
(1) Άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή
την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
(2) Άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών
µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
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(3) Ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
3.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης

α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης58 της σύµβασης καλύπτει συνολικά
και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης, και ο πάροχος
υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης
εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
χωρίς ΦΠΑ επί της συνολικής συµβατικής αξίας.
β.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά
δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο παροχής των υπηρεσιών.
γ.
Η εγγύηση επιστρέφεται στον πάροχο υπηρεσιών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
4.
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
5.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του
Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
6.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα
ακόλουθα στοιχεία:
α.

Την ηµεροµηνία έκδοσης.

β.

Τον εκδότη.

γ.

Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται.

δ.

Τον αριθµό της εγγύησης.

ε.

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ.
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(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
(2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
η.
Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
θ.

Την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.

ι.
Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια. Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
7.
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην προηγούµενη παράγραφο και συµπληρωµατικώς µε συνηµµένα
υποδείγµατα του Παραρτήµατος «Α» (Προσθήκες «2» και «3»).
∆ιαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, ή χωρίς να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη.
8.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
Άρθρο 22
Κυρώσεις σε βάρος του παρόχου υπηρεσιών - Ποινικές ρήτρες59
1.
Ο πάροχος υπηρεσιών που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία
που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει απ' αυτήν, µε απόφαση της 80 Α∆ΤΕ, ύστερα από την
κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
2.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

59

Ν.4412/16, άρθρο 218.

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Α-33

3.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα.
γ.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες
παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
4.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του παρόχου υπηρεσιών.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την 80 Α∆ΤΕ το δικαίωµα
5.
να κηρύξει τον πάροχο υπηρεσιών έκπτωτο.
6.
Οι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις:
α.

Επαναλαµβανόµενης έλλειψης γευµάτων.

β.
Άρνησης αντικατάστασης των γευµάτων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης.
γ.
Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της 80 Α∆ΤΕ για αντικατάσταση
των γευµάτων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη συµµόρφωση του
παρόχου υπηρεσιών.
δ.
Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητος - υγιεινής,
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και διάθεση
των γευµάτων.
ε.
Μη συµµόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση
του έργου.
στ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα γεύµατα και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.
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7.
Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα και γεύµατα, τα
οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και της κείµενης Νοµοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται
παράλληλη ενηµέρωση του ΕΦΕΤ.
8.
Ο πάροχος υπηρεσιών δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση
ή την ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν µε
ευθύνη της 80 Α∆ΤΕ.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη το
9.
πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής.
10. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
11. Σε περίπτωση διαφωνίας του παρόχου υπηρεσιών µε τις επιβληθείσες
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 80 Α∆ΤΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
12. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο
πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει σε βάρος της 80 Α∆ΤΕ από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης
και η 80 Α∆ΤΕ επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.
13. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου
κατά την υλοποίηση της σύµβασης, επιβάλλονται στον πάροχο υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της 80 Α∆ΤΕ, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.

Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση.

β.

∆εύτερη φορά, πρόστιµο 2.000 ευρώ.

γ.
Για επόµενες φορές της ίδιας ή του συνόλου των συµβάσεων που
έχει αναλάβει ο ανάδοχος µέχρι σήµερα, εφόσον παρουσιαστούν παραβάσεις και
κατά την κρίση της 80 Α∆ΤΕ και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν.
4235/14:
(1) Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την 80 Α∆ΤΕ.
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(2)

Κήρυξη του πάροχου υπηρεσιών, ως έκπτωτου.

Επισηµαίνεται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών / ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προηγούµενων συµβάσεων επί του συγκεκριµένου αντικείµενου (παρασκευής γευµάτων και
διανοµής), του έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις των προηγούµενων υποπαραγράφων
13α, 13β και κατά περίπτωση 13γ(1), συνεπεία παραβάσεων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
14. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών καθυστερήσει να παραδώσει
τα φαγητά (έως +60 λεπτά της ώρα χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»)
ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε µικρότερη ποσότητα (όπως προσδιορίζονται στις Προσθήκες του Παραρτήµατος «Β»
[Ειδικοί Όροι - Τεχνική Προδιαγραφή)] ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία µπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο
εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής έργου απορρίψει µέρος ή το σύνολο από τα προσφερόµενα είδη και ο
πάροχος υπηρεσιών δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσµία εντός ώρας το
αργότερο, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εµπορίου,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία
αυτή, βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά
από έκδοση σχετικής απόφασης σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
15. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 23
Έννοµη προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων60
1.

Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόµενα στο Ν.3886/10.

2.

Συµπληρωµατικώς:
α.

Κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων

(1) Οι διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την ως άνω ηµεροµηνία, διέπονται από το Ν.4412/16 [ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης
27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 και του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374)
του Ν.4412/16]. Ειδικότερα:
(α)

Ένσταση
1/

60

Υποβάλλεται:

Ν.4412/16, Βιβλίο IV, άρθρα 345 έως 373. Επισηµαίνεται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων, καθώς και
τροποποίησης αυτών, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Α-36

α/
Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16,
για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων αξίας ίσης ή κατώτερης των 60.000,00€
(χωρίς ΦΠΑ).
β/
Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή για όταν στρέφεται κατά της διακήρυξης, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
γ/
Ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψή της.
2/
Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται (µε την
κατάθεση της ένστασης) η καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, το οποίο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
(β)

Προδικαστική Προσφυγή
1/

Υποβάλλεται:

α/
Σύµφωνα µε τα άρθρα 361 και 362 του
Ν.4412/16, για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων αξίας µεγαλύτερης των
60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
β/

Εντός προθεσµίας:

∆έκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
1
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
2
∆εκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,
3
∆έκα (10) ηµερών από την πλήρη,
πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
γ/
Ενώπιον της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), η οποία αποφασίζει εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών.
2/
Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται (µε την
κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής) η καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου,
ποσού ίσου µε το 0,50 τοις εκατό (0,50%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δε µπορεί να είναι µικρότερο των εξακοσίων (600)
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ευρώ ούτε ανώτερο των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ), το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής
του, καθώς και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
β.

Κατά τη ∆ιαδικασία Εκτέλεσης των Συµβάσεων

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών,
από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 24
Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων61
1.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα»)
έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α.
Αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων.
β.
Ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων
για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης.
γ.
Εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων
από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας.
δ.
Γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
ε.
Στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε
άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του παρόχου υπηρεσιών
και
στ. Γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον Ν.4412/16, ενστάσεις
και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταµένης Αρχής.
2.
Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για την συγκεκριµένη σύµβαση όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα «Β». Με
61

Ν.4412/16, άρθρο 221.
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τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που
αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών
οργάνων κοινοποιούνται στα µέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά
προέρχονται.
3.
Με την απόφαση της παραγράφου 2 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο
αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κλπ.),
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω.
Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, ως γνωµοδοτικά όργανα µπορεί
4.
να ορίζονται και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύµβασης.
5.
Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόµου.
6.
Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν
και τα ακόλουθα:
α.
Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωµοδοτικό όργανο τριµελές ή πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων),
τα µέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που
είναι αρµόδιο για τα υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κλπ.).
β.
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου. Το όργανο αυτό
εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης,
προβαίνοντας, σε ελέγχους του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης κατά
τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα «Β», συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση
του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες.
γ.
Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές
γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση
της Επιτροπής.
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δ.
Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).
Σύνθεση Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγηση Προσφορών, Αξιολό7.
γησης Ενστάσεων, Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως Παράρτηµα «Β».
Άρθρο 25
∆ιατάξεις - Ορισµοί62
1.
Για τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι ορισµοί της κείµενης νοµοθεσίας και λόγω συµβατικού αντικειµένου λαµβάνονται υπόψη και ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3
του Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002, καθώς επίσης οι ορισµοί και οι αντίστοιχες µε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες της παρούσας διακήρυξης διατάξεις του Ν. 4235/2014
(ΦΕΚ Α΄ 32) («∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων).
2.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α.
Ασφάλεια Τροφίµων ως η κατάσταση του τροφίµου που δεν
προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιµο παρασκευάζεται
και/ή καταναλώνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση.
β.
Αλυσίδα Τροφίµων ως η ακολουθία των σταδίων και των λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανοµής, αποθήκευσης και χειρισµού ενός
τροφίµου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση.
γ.
Επιχείρηση Τροφίµων ως ο Οργανισµός της Αλυσίδας Τροφίµων που ασχολούνται µε την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή,
τη µεταποίηση, τη µεταφορά, την αποθήκευση µέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση των Τροφίµων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνονται οι Οργανισµοί παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι πάροχοι υπηρεσιών των ως
άνω επιχειρήσεων π.χ. εξοπλισµού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και
συστατικών.
δ.

Εγκατάσταση ως η κάθε µονάδα µίας επιχείρησης.

ε.
Πάροχος υπηρεσιών ως η επιχείρηση οιασδήποτε νοµικής και
οργανωτικής µορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών στην αλυσίδα Τροφίµων.
Άρθρο 26
Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών - αναδόχου
62
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1.
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στην
κείµενη νοµοθεσία63. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
2.
Ο πάροχος υπηρεσιών θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε το έργο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο πάροχος υπηρεσιών εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην
3.
Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και των παρόχων υπηρεσιών του,
που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι
θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων
από αυτήν προσώπων.
4.
Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα,
ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της 80 Α∆ΤΕ, καθώς και των εκάστοτε Αναθετουσών
Αρχών.
5.
Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των
περιοχών που θα παράσχει της υπηρεσίες σίτισης, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι
δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των υπηρεσιών σίτισης
από τον πάροχο υπηρεσιών ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη
ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού του.
6.
Ο πάροχος υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου
της Σύµβασης, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε
θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε
αιτίας και αν προέρχεται.
7.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση
από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών σίτισης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του παρόχου
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υπηρεσιών ή τρίτων. Από την εκτέλεση του της σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν
δηµιουργείται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του παρόχου
υπηρεσιών που ασχολείται µε το έργο.
8.
Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών είναι Ένωση/ Κοινοπραξία,
τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ
τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι
της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και
τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
9.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως
µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε
εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα
εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα
Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους
όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον πάροχο
υπηρεσιών, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του παρόχου υπηρεσιών, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον πάροχο υπηρεσιών, η συνέχιση ή όχι του έργου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του παρόχου υπηρεσιών, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε
αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ ∆ηµοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.
11. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.
3414/05 (Τροποποίηση του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνει-
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ας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων»).
12. Εφόσον αποφασισθεί ότι η χρηµατοδότηση των συµβάσεων θα πραγµατοποιεί από πόρους του Π∆Ε, ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να εφαρµόσει τις προβλέψεις του «Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU
support in the context of the General Programme “Solidarity and Management of
Migration Flows” (European Commission, Directorate-General for Home Affairs,
Version 4 - 16-03-2011)».
Άρθρο 27
Αλλαγή στοιχείων παρόχων υπηρεσιών
1.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών µε
συνεργαζόµενους παρόχους που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενηµερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών.
Σε περίπτωση συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών µε νέο πάροχο, ο
2.
πρώτος θα πρέπει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της προµήθειας αγαθών από το νέο πάροχο.
Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόµενου παρόχου, θα πρέπει να
3.
γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία - λειτουργία σίτισης και χωρίς να τίθεται
σε κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίµων.
Άρθρο 28
∆ιενέργεια ελέγχων
1.
Ο Υγειονοµικός Έλεγχος του παρόχου υπηρεσιών , θα διενεργείται κατά
τα οριζόµενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.
9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάµενη νοµοθεσία, οποτεδήποτε
κατά κρίση του ΓΕΣ/∆Υ∆Μ(Γ1) και της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής, προκειµένου
να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος «Β» (Ειδικοί Όροι
/ Τεχνική Προδιαγραφή) της εν λόγω δηµοσίευσης και σύµφωνα µε τον εκάστοτε
ισχύοντα κανονισµό περί ελέγχων του αντικείµενου της παρούσας. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων δύνανται να παρευρίσκονται εκπρόσωποι του ΓΕΣ κατά την
κρίση του.
2.
Ειδικά πριν την έκδοση της απόφασης της αρµόδιας επιτροπής περί
αποδοχής των δικαιολογητικών συµµετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, το αρµόδιο προσωπικό µε
διαταγή της Αναθέτουσας Αρχής θα προβαίνει στη διενέργεια υγειονοµικού ελέγχου του Υποψήφιου πάροχου υπηρεσιών.
3.
Ο Υγειονοµικός Έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα αποτελέσµατα θα αξιολογούνται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του αντίστοιχου φακέλου «δικαιολογητικών» για την εισήγηση περί κατακύρωσης.
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4.
Η εν λόγω επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα εκάστου ΓΕ θα
απαρτίζεται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Αξιωµατικό Υγειονοµικού.
Άρθρο 29
Ανωτέρα βία
1.
στωθεί:

∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον πάροχο υπηρεσιών, εφ' όσον διαπι-

α.

Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

β.
Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία σίτισης
µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον πάροχο
υπηρεσιών.
2.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήµατος του παρόχου υπηρεσιών.
β.
Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα του παρόχου υπηρεσιών που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του.
γ.

Πληµµύρα.

δ.

Σεισµός.

ε.

Πόλεµος / Τροµοκρατική Ενέργεια.

στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης.
ζ.

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).

η.

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).

3.
Ο πάροχος υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του παρόχου υπηρεσιών και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους
ανωτέρας βίας.
Άρθρο 30
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Υπεργολαβίες64
1.
Ως υπεργολαβία ορίζεται η εξ επαχθούς αιτίας σύµβαση µίσθωσης έργου, δια της οποίας ο πάροχος υπηρεσιών σύµβασης αναλαµβάνει νοµικές δεσµεύσεις έναντι άλλων νοµικών ή φυσικών προσώπων, µη συνδεόµενων µε τον
εργοδότη µε νοµικό δεσµό και µε σκοπό την εκτέλεση µέρους της σύµβασης. Ο
πάροχος υπηρεσιών παραµένει µόνος υπεύθυνος για το εκτελούµενο από τον υπεργολάβο µέρος. Η συµβατική σχέση µεταξύ υπεργολάβου και εργολάβου διέπεται από τα άρθρα 681 εποµ. ΑΚ.
Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον κύριο πάροχο υπηρεσιών δηµόσι2.
ας σύµβασης / πάροχο υπηρεσιών, καθώς ο υπεργολάβος αναλαµβάνει να υλοποιήσει - εκτελέσει µέρος του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης, ενώ ο πάροχος αναλαµβάνει να παράσχει - διαθέσει συγκεκριµένα αγαθά στο εν λόγω
πλαίσιο.
3.
Ο πάροχος υπηρεσιών δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή
έγκριση της 80 Α∆ΤΕ και του ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ), να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή
σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν
έχει δηλωθεί στην προσφορά του. Ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριµένος» µε
τις συνέπειες της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 10 / 03-09-2015 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), µετά από έγκριση του
ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ), όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α.
Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση των
υπηρεσιών που αναλαµβάνει ανά κατηγορία υπηρεσιών, αντίστοιχη µε το ποσό
της σύµβασης Υπεργολαβίας και
β.
Ο ανάδοχος, πριν από την ενεργοποίηση του υπεργολάβου στο
έργο έχει γνωστοποιήσει στη στρατιωτική Υπηρεσία [80 Α∆ΤΕ - ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ)] τη
σύµβαση Υπεργολαβίας.
4.
Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των υπηρεσιών της σύµβασης του µε το ΓΕΣ ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συµβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.
5.
Σε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύµβασης, αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών µε υπεργολάβο/υπεργολάβους,
που έχει συµπεριλάβει στην προσφορά, ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται σε
άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 80 Α∆ΤΕ και η σύµβαση θα συνεχίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίησή της, µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της 80 Α∆ΤΕ. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της
80 Α∆ΤΕ και του ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ), θα πρέπει να αποδείξει ο πάροχος υπηρεσιών
ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
64
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6.
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16
από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
Προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου
7.
18 του Ν.4412/16, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 έως
81 του Ν.4412/16, να επαληθεύσουν τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για
τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή:
α.
Απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού του και
β.
Μπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει
έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν
δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού του.
Άρθρο 31
Γλώσσα εγγράφων διαδικασίας
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα
1.
τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή
σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών στην Ελληνική
γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη
γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
2.
πάροχος υπηρεσιών στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής
σύµβασης.
3.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, εκτός των φυλλαδίων που αφορούν
τεχνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 32
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά
τα λοιπά των διατάξεων σύµφωνα µε το Π∆ 28/15, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (Υ.Α. Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
Άρθρο 33
∆ηµοσιότητα και διαφάνεια65
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1.
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονοµικούς φορείς
ή δηµοσίευση της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δω2.
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
3.
Το κείµενο της γνωστοποίησης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύµβασης.
4.
Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, όλους
τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε την ανάθεση σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να µην αναθέσουν σύµβαση για την οποία δηµοσιεύθηκε και να
αρχίσουν νέα διαδικασία.
5.
Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων υποψηφίων ή προσφερόντων,
οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:
α.
Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της αίτησης συµµετοχής του.
β.
Σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης της
προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 54, του Ν.4412/16 αιτιολογούν επίσης την απόφασή τους περί µη ισοδυναµίας των λύσεων ή την απόφασή τους ότι οι υπηρεσίες δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις περί επίδοσης ή λειτουργίας.
γ.
Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά,
τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνοµα του παρόχου υπηρεσιών ή των συµβαλλοµένων µερών της
σύµβασης.
δ.
Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά,
τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων και του διαλόγου µε τους
προσφέροντες.
6.
Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να µη γνωστοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 σχετικά
µε την ανάθεση των συµβάσεων, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών
µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη, καθ' οιονδήποτε
άλλο τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα ενός συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δηµόσιου ή ιδιωτικού ή τις συνθήκες
θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.
7.

Τυχόν έξοδα δηµοσίευσης της βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία.
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Άρθρο 34
Εκχωρήσεις δικαιωµάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα πάροχο υπηρεσιών σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από την
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 35
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους66
Οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύνα1.
ψης σύµβασης και πάντα ύστερα από γνωµοδότηση67 του αρµοδίου οργάνου, σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.
Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους,
προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των
ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους
οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης.
β.
Για τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες από τον αρχικό πάροχο υπηρεσιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική
σύµβαση, εφόσον η αλλαγή παρόχου υπηρεσιών:
(1) ∆εν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ.
απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό,
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, και
(2) Θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί
να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν
στην αποφυγή εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν.
4412/16).
γ.

Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή [π.χ. αλλαγή τόπου παράδοσης συµβατικού αντικειµένου (παρεχόµενων υπηρεσιών)].
66
67

Ν.4412/16, Άρθρο 132.
Ν.4412/16, Άρθρο 201.
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(2)

Η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµ-

βασης.
(3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της
αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης.
δ.
Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 3.
2.
Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των
περιπτώσεων 1α έως 1δ της παρ. 3, οι συµβάσεις µπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε το Ν.4412/16, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών:
α.

Των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/16.

β.
Του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης για τις
συµβάσεις υπηρεσιών.
Η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει
της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3.
Η τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης 1δ, εφόσον καθιστά τη σύµβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληρεί µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α.
Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή
διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή
άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους
συµµετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
β.
Η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης
υπέρ του παρόχου υπηρεσιών, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική
σύµβαση.
γ.
Η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης.
δ.
Όταν νέος πάροχος υπηρεσιών υποκαθιστά εκείνον στον οποίο
είχε ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες,
συνεπεία:
(1)
την περίπτωση 1α.

Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε
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(2) Ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού παρόχου υπηρεσιών,
λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονοµικό φορέα, ο
οποίος πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον
όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης
και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας ή
(3) Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου παρόχου υπηρεσιών έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 131 του Ν.4412/16.
4.
Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τον Ν.
4412/16, για τροποποιήσεις των διατάξεων µίας δηµόσιας σύµβασης κατά τη
διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 1
και 2.
Άρθρο 36
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης68
1.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής της, εφόσον:
α.
Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 (Τροποποίηση
συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του Ν.4412/16.
β.
Ο πάροχος υπηρεσιών, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης.
γ.
Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον πάροχο υπηρεσιών λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
2.
διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (Α' 115).
3.
Είναι δυνατή η µονοµερής λύση της σύµβασης σε περίπτωση που δεν
υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάµενης κατάστασης µη δυνάµενης να προβλεφθεί από την ΑΑ και µε την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών
ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία παύσης.
Στη περίπτωση αυτή µετά από κοινή αποδοχή των αντισυµβαλλοµένων είναι δυ68

Ν.4412/16, Άρθρο 133.
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νατή η ολοκλήρωση του εναποµείναντος συµβατικού έργου (παρασκευή και διανοµή γευµάτων) σε άλλο Κέντρο / ∆οµή.
Άρθρο 37
Εχεµύθεια69
1.
Ο πάροχος υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων,
καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε
φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
του παρόχου υπηρεσιών και τυχόν υπεργολάβων. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να
γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής
σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή
3.
(µη κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας
της.
4.
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή
του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
5.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές
µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
6.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α΄ 34).
Άρθρο 38
Λοιπές διατάξεις
1.
Η παρούσα δηµοσίευση, και οι συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δηµοσίευσης και των συµβάσεων, ο πάροχος υπηρεσιών υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων.
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Ν.4412/16, άρθρο 21.
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2.
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση, λαµβάνονται
υπόψη ο Ν.4235/14 («∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή
της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»), ο Ν.4412/16 [«∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η ∆ιακήρυξη / ∆ηµοσίευση, η Κατακύρωση, η
σύµβαση, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των άρθρων - Παραρτηµάτων από
τα οποία αποτελούνται.
3.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
4.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (παρεχόµενες υπηρεσίες
παρασκευής και διάθεσης γευµάτων) προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα
ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.
5.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
6.
Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν που αφορούν σε κάθε φάση του έργου (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη
αποφάσεων.
7.
Ο πάροχος υπηρεσιών θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος
για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε
υπηρεσίες σε σχέση µε την υπογραφείσα σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
8.
Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα,
ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ)
Άρθρο 1
Περιγραφή - Αντικείµενο
Ταξινόµηση κατά CPV1: 55322000-3.

1.

2.
Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση τριών (3) έτοιµων γευµάτων ανά
ηµέρα (πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό) συµπεριλαµβανοµένων ειδικών συσσιτίων
όπως συσσίτια για ευάλωτες οµάδες, σύµφωνα µε τις Προσθήκες «1/B» έως
«6/B» του παρόντος.
Τα ειδικά συσσίτια εκτιµώνται (χωρίς δέσµευση) σε ποσοστό από 10%
3.
έως 20% του συνόλου των µερίδων του κάθε κέντρου / περιοχής.
4.
Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσεως της παρεχόµενης υπηρεσίας και
του γεγονότος ότι ο τελικός αριθµός των ηµερησίων γευµάτων δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, η Υπηρεσία διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα να αυξοµειώνει τον αριθµό των σιτιζόµενων και κατά συνέπεια των ηµερήσιων µερίδων
σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 2
Προαπαιτούµενα - Προσόντα Υποψήφιου Παρόχου Υπηρεσιών
1.
Οι υποψήφιοι Πάροχοι Υπηρεσιών στο φάκελο τεχνικής προσφοράς
οφείλουν να υποβάλουν επιπρόσθετα, στοιχεία ή αναφορά µε ανάλογη παραποµπή στο Φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», που αφορούν:
α.
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης
παρασκευής των γευµάτων ο οποίος δύναται να υποστεί εξ αρχής από την Υπηρεσία υγειονοµικό έλεγχο.
β.

Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας για το σκοπό της παροχής

σίτισης.
γ.
∆ικαιολογητικά για την εξασφάλιση µεταφοράς (συσκευασίας) των
προϊόντων διατροφής, σύµφωνα µε τους ισχύουσες κανόνες υγιεινής των τροφί1

Ν.4412/16, Άρθρο 23, Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων γίνονται µε τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (L 340).
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µων, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΕΚ 852/04 και 853/04, τον Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών και κάθε άλλη συναφή µε το αντικείµενο νοµολογία.
δ.
Την πιστοποίηση κατά ISO 22000 και ISO 9001:2008 ή νεότερης
έκδοσης ή ισοδύναµα.
ε.
∆ικαιολογητικά για την µεταφορά των προϊόντων συσσιτίων µε κατάλληλα οχήµατα, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν και να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να προσκοµισθούν. Οι οδηγοί αυτών πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούµενων εγγράφων οδήγησης για τον ανάλογο τύπο οχήµατος.
στ.

Λίστα όλων των συνεργαζόµενων µε αυτόν προµηθευτών.

ζ.
Υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργαζόµενων µε αυτόν προµηθευτών του ότι µπορούν να τον εφοδιάζουν µε επαρκείς ποσότητες για την υλοποίηση
των καθοριζοµένων στην παρούσα.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Υποψήφιου Παρόχου Υπηρεσιών
1.
Ο υποψήφιος Πάροχος Υπηρεσιών θα πρέπει να υποβάλλει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς στοιχεία ή αναφορά µε ανάλογη παραποµπή στο Φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», για τα εξής:
α.
Το προσωπικό (αριθµός, ειδικότητα, προϋπηρεσία, βάρδιες, ώρες
παροχής υπηρεσιών) που θα απασχοληθεί µε τον παρεχόµενο έργο.
β.
Τη µέθοδο παρασκευής, επόπτευσης και ελέγχου παρασκευής,
µεταφοράς και παράδοσης του συσσιτίου.
γ.
Τα µέτρα που θα λάβει για να εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.
δ.
∆ήλωση εφεδρικής µονάδας εγκατάστασης η οποία θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αδυναµίας παραγωγής της αρχικής κύριας µονάδας, η οποία
πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες προϋποθέσεις µε την αρχική. Σε περίπτωση που η
εφεδρική µονάδα χρησιµοποιηθεί από την αρχή υλοποίησης της σύµβασης ως κύρια, τότε ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει εντός 3 ηµερών από έναρξης της σύµβασης, νέα εφεδρική µονάδα, η οποία πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες προϋποθέσεις µε
την αρχική.
ε.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα παρασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό
προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, να δηλώνουν την επιχειρηµατική /-ές
µονάδα / -ες, στην /στις οποία /-ες θα παρασκευασθούν τα προσφερόµενα προϊόντα και τον τόπο εγκατάστασής της / τους. Επίσης, να επισυνάψουν και υπεύθυνη
δήλωση ότι η παρασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην
οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα παρασκευής του
τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει απο-
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δεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
στ. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνά του, σε συνεργασία µε την
Αναθέτουσα Αρχή και τη σύµφωνη γνώµη του εκπροσώπου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για το συγκεκριµένο Κέντρο/∆οµή, όπως προβεί στην δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών / εγκατάσταση µέσων, στο Κέντρο/∆οµή για το
οποίο θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανοµής γευµάτων,
κατασκευάζοντας/τοποθετώντας κατά περίπτωση τα απαιτούµενα µέσα συντήρησης αποθήκευσης, παρασκευής, διανοµής / παράθεσης και αποκατάστασης του
χώρου εστίασης. Στην περίπτωση αυτή το κόστος παροχής ρεύµατος και νερού θα
επιβαρύνει τον ανάδοχο. Η χρήση και λειτουργία των προαναφερθέντων, αποτελεί
αποκλειστικά ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών (αναδόχου). Σε κάθε περίπτωση
για τις παραπάνω υποδοµές / εγκαταστάσεις µέσων, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία και τους Γενικούς και
Ειδικούς όρους πιστοποιήσεις, ανάλογα µε τη χρήση τους (αρχική παρασκευή,
αναθέρµανση ή συντήρηση γευµάτων κ.λπ.).
2.
Στα παραπάνω οι κατ’ ελάχιστο προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής:
α.
Η πιστή τήρηση του συνόλου των αγορανοµικών και για την ασφάλεια τροφίµων διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας και ιδιαίτερα
του ΚΤΠ και των ΕΚ 852/04 και ΕΚ 853/04.
β.
Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του
συσσιτίου θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
γ.
Τα σκεύη που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, µεταφορά
και αποθήκευση θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών.
δ.
Οι µερίδες του συσσιτίου θα παρατίθενται στους δικαιούχους και
θα διατίθενται σε σκεύη µιας χρήσεως, µε µέριµνα του Παρόχου Υπηρεσιών.
ε.
ακολούθως:

Το πρόγραµµα συσσιτίου των αιτούντων άσυλο διακρίνεται ως

(1)

Γενικό Συσσίτιο ως Προσθήκη «1» του παρόντος.

(2)

Συσσίτιο για βρέφη (0-6 µηνών) ως Προσθήκη «2» του πα-

(3)

Συσσίτιο για βρέφη (6-12 µηνών) ως Προσθήκη «3» του πα-

(4)

Συσσίτιο για παιδιά (1 ως 12 ετών) ως Προσθήκη «4» του

(5)

Συσσίτιο για διαβητικούς ως Προσθήκη «5» του παρόντος.

ρόντος.

ρόντος.

παρόντος.
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(6) Συσσίτιο για ευάλωτες οµάδες (έγκυοι, θηλάζουσες κτλ) ως
Προσθήκη «6» του παρόντος.
Σηµείωση: Επισηµαίνεται ότι για την παρασκευή των συσσιτίων να µην
χρησιµοποιούνται είδη ή διαδικασίες που δεν επιτρέπονται από τη µουσουλµανική
θρησκεία (χοιρινό κρέας, αλκοόλ).
στ. Τα τρία (3) γεύµατα θα πρέπει να παρατίθενται από προσωπικό
του Παρόχου Υπηρεσιών από 07:00 ως την 09:00 για το πρωινό, από 12:30 ως
την 14:30 για το µεσηµεριανό και από 19:00 ως την 21:00 για το βραδινό και στην
ενδεικνυόµενη για βρώση θερµοκρασία. Το σχετικό χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό και τροποποιείται µετά από σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου και της Υπηρεσίας.
3.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα πρέπει µε δικά του έξοδα να διαµορφώσει
τους χώρους παράθεσης, να διαθέτει υλικά διανοµής φαγητού (ποτήρια, χαρτοπετσέτες κτλ.) καθώς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής.
4.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παράθεσης, µε µέριµνα του αναδόχου θα γίνεται αποκατάσταση του χώρου παράθεσης, αποκοµιδή των απορριµµάτων που σχετίζονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και γενική καθαριότητα - προετοιµασία για την επόµενη παράθεση συσσιτίου.
5.
Μετά τη λήξη της σύµβασης, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παραδίδει τους
χώρους ως έχουν και θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις κατασκευές του και τα
µηχανήµατα - έπιπλα ιδιοκτησίας του.
6.
Η εξυπηρέτηση θα γίνεται µε σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης (SELF
SERVICE).
7.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών οφείλει να ορίσει υπεύθυνο Έργου και Αναπληρωµατικό ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου να
έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει. Ο υπεύθυνος έργου ή ο αναπληρωµατικός θα πρέπει να είναι παρών στο χώρο παράθεσης συσσιτίου κατ’ ελάχιστο σύµφωνα µε το εξής ωράριο:

8.

α.

Από 06:45 ως τις 09:15 για το πρωινό.

β.

Από 12:15 ως τις 14:45 για το γεύµα.

γ.

Από 18:30 ως τις 21:30 για το δείπνο.

Το προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου:
α.

Θα φέρει διακριτική αµφίεση ή χαρακτηριστικό.

β.
Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς και λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.
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γ.
Θα είναι ευγενικό, ευπρεπούς εµφάνισης και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας.
δ.

Θα τελεί υπό τον έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη του αναδό-

χου.
ε.
Θα εκτελεί το απαιτούµενο έργο παράθεσης συσσιτίου, αποκατάστασης του χώρου παράθεσης, αποκοµιδής των απορριµµάτων που σχετίζονται
µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, γενική καθαριότητα εντός των χώρων παράθεσης
συσσιτίου καθώς και προετοιµασία για την επόµενη παράθεση συσσιτίου, κατ’ ελάχιστο σύµφωνα µε το εξής ωράριο:
(1)

Από 06:45 ως τις 09:15 για το πρωινό.

(2)

Από 12:15 ως τις 14:45 για το γεύµα.

(3)

Από 18:30 ως τις 21:30 για το δείπνο.

9.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία, εφόσον δεν ζητηθεί στην προσφορά του αναδόχου, δεν έχει καµία δέσµευση προς τον Πάροχο Υπηρεσιών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, πλην όµως, εάν υφίσταται (τεχνικά) η δυνατότητα
αυτή και ο Πάροχος Υπηρεσιών στην προσφορά του είχε δηλώσει τα αναφερόµενα στην παρ. 1στ του παρόντος άρθρου, τότε εξετάζεται αρµοδίως από την Αναθέτουσα Αρχή και στο πνεύµα της συνεργασίας και κοινής συµφωνίας, ρυθµίζονται
θέµατα διάθεσης / κοστολόγησης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα υποδοµής
που απορρέουν από νοµικές δεσµεύσεις για θέµατα λειτουργίας και ασφαλείας,
τότε το κόστος κατασκευής / εγκατάστασης επιβαρύνει τον Πάροχο Υπηρεσιών
και η αποκατάσταση του χώρου (εντός τριµήνου από ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.
10. Μετά τη σύναψη της σύµβασης, καταρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή
των εγκαταστάσεων παρασκευής γευµάτων που δηλώθηκαν µε την προσφορά και
µε βάση το οποίο έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή / παρόχου η αλλαγή της ή των εγκαταστάσεων κατά τα
προβλεπόµενα στους Γενικούς Όρους.
Άρθρο 4
Ποιότητα Προσφεροµένων Ειδών - Έλεγχος
1.

Ποιότητα προσφεροµένων ειδών:

α.
Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών.
β.
Τα γεύµατα θα πρέπει να παρασκευάζονται / συντηρούνται (όπου
απαιτείται για µακρό χρονικό διάστηµα) και να διανέµονται, µε συγκεκριµένη µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία θα εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας
τόσο κατά την παρασκευή των γευµάτων, όσο και κατά την συντήρηση και την διανοµή / παράθεση. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας υποχρεούται, εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής µαζί µε τα έγγραφα της ποιοτικής επιλο-
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γής (Τεχνικής Ικανότητας), να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να
αναφέρεται η προαναφερθείσα χρησιµοποιούµενη µέθοδος, µε επισυναπτόµενη
αλληλογραφία (κατά την κρίση του) ή σχετική παραποµπή, προκειµένου η αρµόδια
επιτροπή της Υπηρεσίας να προβεί σε σχετικό έλεγχο κάλυψης των απαιτήσεων
υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία επί του συγκεκριµένου αντικειµένου της συµβάσεως.
γ.
Με µέριµνα του υποψήφιου Πάροχου Υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις υγειονοµικής παρασκευής, µεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση χώρων ευθύνης του).
δ.
Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα για το
σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρ. 1γ και 1ε του άρθρου 2 του
παρόντος.
ε.
Οι συσκευασίες των συσσιτίων θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις
του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για την χρήση τους σε ζεστά και
κρύα τρόφιµα έτσι ώστε να ευνοούν τη διατήρηση της θερµοκρασία τους και να εξασφαλίζουν την καταλληλότητα προς κατανάλωση. Συγκεκριµένα, η συσκευασία
του φαγητού θα είναι ατοµική και κατάλληλη για τον σκοπό το οποίο προορίζεται
(άµεση επαφή µε τροφή και αντοχή στην αναθέρµανση) τη διατήρηση της επιθυµητής θερµοκρασίας / υγρασίας κατά την ώρα της διάθεσης για την αποφυγή αλλοιώσεων ή άλλων καταστάσεων που θα θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή και ασφάλεια των σιτιζόµενων.
στ. Επίσης το αρµόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας, κατά την κρίση του
και µε την παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, υποχρεούται να
λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο
στρατιωτικό χηµείο ή σε αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς
υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
(1) Μικροβιολογικό σε τρόφιµα έτοιµα προς κατανάλωση
(σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας ΕΚ 1441/2007).
(α) Salmonella spp: απουσία / 25 γρ. (υποχρεωτικά για
γεύµατα που περιέχουν κοτόπουλο).
(β)

Listeria monocytogenes: ≤ 100 cfu/g.

Επίσης θα πραγµατοποιηθούν και οι παρακάτω εξετάσεις που δεν προβλέπονται από την Νοµοθεσία αλλά απαιτούνται από την Υπηρεσία σε τρόφιµα αρχικών παραλαβών (Κ/Ψ κρέατα), καθώς και σε είδη κυλικείου
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου/7η Έκδοση/ΓΕΣ/∆ΕΜ.

(2)

(γ)

Stαphylococcus coagulase positive: <100 cfu/g.

(δ)

E. coli: <10 cfu/g.

Χηµική ανάλυση.
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(3)

Ιστολογική εξέταση.
Σε κιµά και κρεατοσκευάσµατα (µπιφτέκια κλπ.)

ζ.
Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι δύο (2) από κάθε είδος
συσσιτίου (πρωινό, γεύµα και δείπνο) δύο (2) έως τρεις (3) φορές µηνιαίως, και το
κόστος τους θα βαρύνει τον Πάροχο Υπηρεσιών. ∆ιευκρινίζεται ότι, δεν είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη λήψη δειγµάτων ανά µερίδα, δηλ. είναι δυνατή η λήψη
δείγµατος πρωινού την ηµέρα Α, γεύµατος (µεσηµεριανού) την ηµέρα Β, δείπνου
την ηµέρα Γ, ή αντίστοιχος συνδυασµός ηµερών και ειδών γευµάτων. Επίσης τον
ανάδοχο θα βαρύνει και το κόστος των χηµικών αναλύσεων.
η.
Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να
είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων.
2.

Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου:

α.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών και οι «εγκεκριµένοι» υπεργολάβοι αυτού
(σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται) θα δέχεται /-ονται οποιονδήποτε έλεγχο
στα συσσίτια / γεύµατα (βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο
οποίος θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έργου,
αποτελούµενη τουλάχιστον από έναν (1) αξιωµατικό ή οπλίτη ιατρό του Υγειονοµικού Σώµατος, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις - παρατηρήσεις (προς τον αντίστοιχο φορέα διενέργειας των εκτελεστικών συµβάσεων). Η υπόψη επιτροπή θα
συγκροτείται µε µέριµνα του κατά τόπου φορέα διενέργειας των εκτελεστικών συµβάσεων.
β.
Η παραπάνω επιτροπή, θα ελέγχει και την καταλληλότητα / συµφωνία µε τα αντίστοιχα πρότυπα / πιστοποιητικά των χώρων παρασκευής των
γευµάτων.
γ.
Επίσης, επιπλέον ο έλεγχος αποσκοπεί και στην εξακρίβωση της
ορθής λειτουργίας των χώρων παράθεσης (υγειονοµικός έλεγχος τροφίµων), στην
ασφάλεια από πλευράς υγιεινής των χώρων και των εγκαταστάσεων.
δ.
Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των εργαστηρίων - εγκαταστάσεων του Παρόχου Υπηρεσιών, ώστε να διαπιστώνεται η
συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.
3.
Φρέσκα και εποχιακά διαθέσιµα φρούτα και λαχανικά (που έχουν καθαριστεί σωστά) θα πρέπει να σερβίρονται όσο το δυνατόν συχνότερα και όσο το δυνατόν πιο φρέσκα, όπως ενδεικτικά αποτελούν οι σαλάτες, τα φρέσκα και ολόκληρα τα αγγούρια, οι ντοµάτες, τα κρεµµύδια και όλα τα άλλα λαχανικά που ζητούνται από τα προγράµµατα συσσιτίου.
4.
Η παροχή των συστατικών των γευµάτων όπως κρέατα, λαχανικά, σάλτσες θα πρέπει να εξυπηρετείται µεµονωµένα και όχι ενιαία. (π.χ. όταν στο πρόγραµµα προβλέπεται "µακαρόνια µε κόκκινη σάλτσα" τότε µακαρόνια και σάλτσα
θα διανέµονται σε διαφορετική συσκευασία έκαστο).
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5.
Η διανοµή φρούτων θα πρέπει να περιλαµβάνει µπανάνες, χουρµάδες,
µήλα, σταφύλια, ροδάκινα, δαµάσκηνα, πορτοκάλια, κεράσια, καρπούζια για να
εξασφαλίσει η διατροφική ποικιλοµορφία.
6.
Το ιωδιούχο αλάτι µπορεί να προστεθεί όπου απαιτείται, η υπερβολική
χρήση αλατιού, ιδίως στα λαχανικά και στα φρέσκα τρόφιµα θα πρέπει να αποφεύγεται.
7.
Η κανέλα δεν θα πρέπει να προστίθεται σε οποιοδήποτε µαγειρεµένο
φαγητό, καθώς δεν εκτιµάται ευρέως ως µέρος της διαδικασίας µαγειρέµατος.
8.
Τα κρέατα, ιδιαίτερα το κοτόπουλο, να είναι καλά µαγειρεµένα και όχι
µισοψηµένα / ωµά. Επίσης, η εταιρεία αποδέχεται ελέγχους που να επαληθεύεται
ότι τα κρέατα, ιδίως το µοσχαρίσιο κρέας, δεν θα πρέπει να περιέχει κανένα χοιρινό ή χοιρινά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των ελαίων τηγανίσµατος / ψησίµατος.
9.
Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα βραστά αυγά σερβίρονται
φρέσκα και όχι παρασκευασµένα εκ των προτέρων σε χρόνο πάρα πολύ µακρινό
ή έχουν αφεθεί σε ζεστό περιβάλλον µε αποτέλεσµα την αλλοίωσή τους.
10. Τα ζυµαρικά, το ρύζι και τα άλλα άµυλα πρέπει να είναι επαρκώς µαγειρεµένα και εφόσον απαιτείται από µια συγκεκριµένη συνταγή να σερβίρονται ξεχωριστά για να είναι εφικτή η ανάµειξη τους.
11. Να γίνεται αποφυγή της προσθήκης ζάχαρης στα κύρια γεύµατα.
Άρθρο 5
Παραγγελία - Παράδοση - Παραλαβή Μερίδων
Η αρχική κατ’ εκτίµηση παραγγελία των µερίδων, η ποσότητα των µερί1.
δων, καθώς και τυχόν ειδικές οδηγίες για την παρασκευή τους, βάσει των προγραµµάτων των Προσθηκών του Παρόντος, θα δίνονται καθηµερινά εγγράφως µε
φαξ ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την προηγούµενη ηµέρα από την παράδοση, µέχρι την 11:00 µε µέριµνα του κατά τόπο υπεύθυνου της Υπηρεσίας
όπως έχει οριστεί από τον φορέα διενέργειας των συµβάσεων. Παραγγελία που θα
δίνεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον προµηθευτή να την εκτελέσει χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας
των παραγγελθέντων ειδών.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή / Αγοραστής (φορέας διενέργειας συµβάσεων) διατηρεί, το δικαίωµα σε συνεργασία µε τον Πάροχο Υπηρεσιών να τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ηµερήσιες ανάγκες σίτισης, τον αριθµό των
µερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, µέχρι την 18:00 της
προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση δίνοντας την τελική παραγγελία.
Στην περίπτωση αυτή οι συγκεκριµένες µερίδες (διαφορά µεταξύ αρχικής κατ’ εκτίµηση παραγγελίας και τελική παραγγελία) που δεν πρόκειται να καταναλωθούν παραµένουν στην συντήρηση ή κατάψυξη (ανάλογα µε την χρησιµο-
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ποιούµενη µέθοδο) ∆ΕΝ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ και διανέµονται µε νεότερη εντολή
/ παραγγελία και ανάλογη τροποποίηση του προγράµµατος σίτισης.
Επισηµαίνεται ότι, η ελάχιστη ποσότητα ηµερήσιων µερίδων για κατανάλωση την επόµενη ηµέρα δεν δύναται να είναι µικρότερη του 20% της προβλεπόµενης συµβατικής, ενώ η µέγιστη θα προσδιορίζεται ανάλογα µε τις δυνατότητες
του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση θα συνυπολογίζεται επί της συνολικής αξίας
της σύµβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η µη υπέρβασή του.
3.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το Κέντρο / ∆οµή και αναλόγως των αναγκών µε τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιµα
(αλάτι, πιπέρι, χαρτοπετσέτες, ποτήρια κτλ).
4.
Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται µέσα σε ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς και να αφήνονται µέσα στα ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς προκειµένου να διατηρούνται στην κατάλληλη θερµοκρασία κατανάλωσης. Τα ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς πρέπει να είναι καθαρά µε ευθύνη της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζονται
οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης του συνόλου των
5.
παρασχεθεισών υπηρεσιών, η επίβλεψη και η παραλαβή τους θα γίνεται από τριµελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έργου, η οποία θα συγκροτηθεί
ειδικά για το σκοπό αυτό µε µέριµνα του κατά τόπο φορέα διενέργειας των εκτελεστικών συµβάσεων. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα
παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία αλλά και την όλη υλοποίηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ιδιαίτερα αν η διαδικασία υλοποίησης
είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του παρέχοντος
υπηρεσίες καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι και της τελικής
διάθεσης, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.
Καθηµερινά θα συντάσσονται καταστάσεις παραληφθεισών µερίδων
6.
(πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) που θα συνυπογράφονται από
την αρµόδια επιτροπή της ανωτέρω παραγράφου, τον επικεφαλής του Κέντρου /
Υποδοµής και τον Υπεύθυνο του έργου.
7.
Σε περίπτωση που οι παραγγελθείσες µερίδες δεν καταναλωθούν εντός
της ηµέρας ο Πάροχος Υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να τις παραλάβει και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα (για συγκεκριµένα είδη) να τις διατηρήσει µε ασφαλή
και υγιεινό τρόπο σε χώρο ευθύνης του. Για τα συγκεκριµένα είδη των µερίδων, θα
προβλέπεται η διανοµή την εποµένη ηµέρα ανεξαρτήτως του προβλεπόµενου
προγράµµατος. Eαν τα υπόψη γεύµατα παρασκευάζονται µε τη µέθοδο διατήρησης "cook & freeze" ή άλλη αντίστοιχη, τότε ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αναθερµαίνονται
για 2η φορά µετά την αρχική απόψυξή τους, λόγω κινδύνου αλλοίωσης των τροφίµων.
8.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου σε όλες τις φάσεις
παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευµάτων (και µεταφορά - οργάνωση χώρου
παράθεσης - διανοµή συσσιτίου - αποκατάσταση χώρου παράθεσης).
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9.
Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών καθυστερήσει να παραδώσει
τα φαγητά (έως +60 λεπτά της ώρα χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»)
ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν (όπως
προσδιορίζονται στις Προσθήκες του παρόντος) ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία µπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου απορρίψει µέρος ή το σύνολο από τα προσφερόµενα
είδη και ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσµία εντός ώρας το αργότερο, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα.
10. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 9, το συνολικό
κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εµπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον Πάροχο Υπηρεσιών και καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά από έκδοση σχετικής απόφασης
σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
11. Μετά το πέρας της διανοµής των γευµάτων, ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται για την συλλογή των σκευών και των µέσων που τυχόν διαθέτει και
πλήρη αποκατάσταση του χώρου παράθεσης.
12. Ο Πάροχος Υπηρεσιών πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόκρισης και
αντιµετώπισης οποιουδήποτε προβλήµατος δικής του υπαιτιότητας παρουσιαστεί
κατά τη διανοµή των γευµάτων µέσα σε χρονικό περιθώριο το αργότερο µίας (1)
ώρας.
Άρθρο 6
Τεχνική Προσφορά
1.
Συντάσσεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους και το
σχετικό υπόδειγµα (υποχρεωτικά) και επιπλέον επισηµαίνεται ότι, οι υποψήφιοι
πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται στην τεχνική προσφορά τους να:
α.
∆ηλώσουν ότι, αποδέχονται όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας όπως αναλύονται στους Ειδικούς Όρους ΡΗΤΑ και
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, καθώς και τους Γενικούς Όρους της διαδικασίας.
β.
Καταθέσουν τα έντυπα, πιστοποιητικά και υπεύθυνες δηλώσεις
που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους των Γενικών και Ειδικών Όρων
και οπωσδήποτε:
(1) Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγική διαδικασία είναι σύµφωνη µε τα απαιτούµενα πρότυπα, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία σε ότι αφορά την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας µε αναλυτική αναφορά αυτών.
(2) Υπεύθυνη δήλωση ότι για την παραγωγή των γευµάτων δεν
χρησιµοποιήθηκε διαδικασία που απαγορεύεται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
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2.
Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως η προσοχή των υποψήφιων οικονοµικών φορέων στο ότι, όλοι οι παράγραφοι των Γενικών και Ειδικών Όρων θεωρούνται
''ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ'' και η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
Άρθρο 7
Παραλαβή -Έλεγχος Παρεχόµενων Υπηρεσιών
Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την αρµόδια
επιτροπή της Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις παράθεσης, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, παρουσία του νόµιµου εκπροσώπου του προµηθευτή.
Τα έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Άρθρο 8
Λοιποί Όροι
1.
Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης ορισµένων ελέγχων, από το ΧΗΣ,
γίνονται δεκτά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που αναγράφονται στο πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι τιµές θα αναγράφονται στο ∆ελτίο του ΧΗΣ µε την ένδειξη ότι ελήφθησαν από το πιστοποιητικό
του κατασκευαστή.
2.
Σε περίπτωση που το ΧΗΣ ή τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια δεν
έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια χαρακτηριστικά, τα δείγµατα αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο εργαστήριο του δηµόσιου φορέα.
3.
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση ή µείωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή
που παραδόθηκε τελικά.
4.
Τα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα ∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης
(ΤΟ.Σ.ΚΕ.∆.Π.):
α.
∆ιευθύνουν και συντονίζουν, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τις κατά τόπους λοιπές δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές, κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ, που επικουρούν τη λειτουργία
των τοπικών ΚΥΤ και Ανοικτών ∆οµών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας
προσφύγων και µεταναστών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη µεταφορά, διαµονή,
σίτιση και υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων και µεταναστών. Προς τούτο,
τα στελέχη τους µπορούν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, εντός του
πλαισίου του νόµου και σύµφωνα µε τις διαταγές της Ιεραρχίας του ΓΕΣ.
β.
Αναφέρουν ιεραρχικά, κατά τα προβλεπόµενα, ενηµερώνοντας
παράλληλα το ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π., επί θεµάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές
και µεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν.
γ.
Αποκαθιστούν άµεσα επαφή ενηµερώνοντας το ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ)/4α
για τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον επικεφαλής του Τµήµατος Εφοδιασµού - Σίτισης, που είναι αρµόδιος για την παρακολούθηση των διαδικασιών σίτισης.
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5.
Τροποποίηση του προγράµµατος συσσιτίου είναι δυνατή µε τις προϋποθέσεις ότι, θα συµφωνηθεί από κοινού µεταξύ των συµβαλλόµενων µε βάση τις
διατροφικές συνήθειες των προσφύγων / µεταναστών, δεν επηρεάζεται το κόστος,
η ποιότητα, η ποσότητα και ο αριθµός πρόσληψης θερµίδων. Ειδικότερα:
α.
Το πρόγραµµα συσσιτίου (µενού) θα πρέπει να αλλάζει κατ’ ελάχιστο κάθε µήνα για να διασφαλιστεί η διατροφική ποικιλία (µε αλλαγή προϊόντων
ίδιας κατηγορίας, πχ. αλλαγή οσπρίων, ζυµαρικών, εναλλαγή τσάι µε χυµό, κ.λπ.)
και η εξασφάλιση της κατανάλωσης. Ο ανάδοχος οφείλει, προ της έναρξης παρασκευής γευµάτων στο πλαίσιο της νέας σύµβασης, να παραλαµβάνει τα προγράµµατα σίτισης της προηγούµενης περιόδου σίτισης και να προβαίνει σε τροποποιήσεις κατά τα καθοριζόµενα στην εν λόγω παράγραφο.
β.
Επίσης, να υφίσταται ποικιλία στον τρόπο παρασκευής και διανοµής, ειδικά από πιάτα αυγών, για παράδειγµα, εναλλασσόµενες µερίδες βραστών
αυγών και οµελέτες.
6.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠZ) ∆ηµοσθένης Κωστόπουλος
Υποδιοικητής

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Β. Επιτελή 4ου ΕΓ/Ι
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
«6»

Γενικό Συσσίτιο
Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 µηνών)
Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 µηνών)
Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)
Συσσίτιο για ∆ιαβητικούς
Συσσίτιο για Ευάλωτες Οµάδες (Έγκυοι, Θηλάζουσες κτλ.)
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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. …. / 2017
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ/ΤΩΝ...........................
(Κ.Υ.Τ. ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ)

Ιούλιος 2017
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύναψη της παρούσας σύµβασης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
Ν.4412/16.
Τα άρθρα και οι ορισµοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας, παρασκευής και παροχής
των γευµάτων (υπηρεσιών) που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές.
Η τελική διαµόρφωση του κειµένου της Σύµβασης θα γίνει από την 80 Α∆ΤΕ
σε συνεργασία µε το ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ)/4α (όπου κρίνεται αναγκαίο), µετά την ανάδειξη µειοδότη /-ών και προσωρινό /-ούς ανάδοχο /-ους µε βάση την / τις τεχνικοοικονοµική /-ές προσφορά /ές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης
και τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

Γενικά
Όπως προσδιορίζονται στην ∆ηµοσίευση υπ. αριθ. …….

α.
Για τις ανάγκες της παρούσης λαµβάνονται υπόψη και ισχύουν οι
ορισµοί του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3 του
Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ
Α΄/32/2014).
β.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

(1) Ασφάλεια Τροφίµων ως η κατάσταση του τροφίµου που δεν
προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιµο παρασκευάζεται
και/ή καταναλώνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση.
(2) Αλυσίδα Τροφίµων ως η ακολουθία των σταδίων και των λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανοµής, αποθήκευσης και χειρισµού ενός
τροφίµου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση.
(3) Επιχείρηση Τροφίµων ως ο Οργανισµός της Αλυσίδας Τροφίµων που ασχολούνται µε την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη µεταποίηση, τη µεταφορά, την αποθήκευση µέχρι τη λιανική πώληση και
διάθεση των Τροφίµων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνονται
οι Οργανισµοί παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προµηθευτές των ως
άνω επιχειρήσεων πχ εξοπλισµού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και
συστατικών.
(4)

Εγκατάσταση ως η κάθε µονάδα µίας επιχείρησης.

(5) Προµηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νοµικής και οργανωτικής µορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν τον υποψήφιο Ανάδοχο στην αλυ-
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σίδα Τροφίµων.
Η ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας πλαίσιο θα υπόκειται στις πιο κά2.
τω πρόνοιες:
α.
Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σηµασιολογικά συµπεριλαµβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα.
β.

Λέξεις αρσενικού γένους, συµπεριλαµβάνουν και το θηλυκό και το

ουδέτερο.
γ.
Η λέξη «περιέχω» µε όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερµηνεύεται σαν
να ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισµό», εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στη συµφωνία πλαίσιο.
δ.
Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαµβάνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα (που διέπονται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νόµο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή /
και νοµικών προσώπων.
ε.
Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο, ρύθµιση, κανονισµό, ή άλλο συναφές, θα ερµηνεύονται σαν αναφορές στο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνία πλαίσιο, για διευκόλυνση των αναφορών µόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την
ερµηνεία της συµφωνίας πλαίσιο µε κανένα τρόπο.
ζ.
Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισµό, θα ερµηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη της συµφωνίας πλαίσιο, µε την αντίστοιχη αρίθµηση.
η.
Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά
στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.
θ.
Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάµεσα στα Άρθρα ή τα
Παραρτήµατα ή τις Προσθήκες της σύµβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι
των Παραρτηµάτων ή των Προσθηκών.
ι.
Ν.4412/16.

Συµπληρωµατικά, ισχύουν οι ορισµοί όπως προσδιορίζονται στο

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
1.
Με την απόφαση υπό τα στοιχεία Φ………………. κατακυρώθηκαν, τα
αποτελέσµατα του ∆…../17 (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε Α∆ΑΜ:
……..………..)
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2.
Η σύµβαση συνάπτεται µεταξύ της ………./ εφεξής καλούµενη Αρχή
Προµηθειών / Αγοραστής και της µειοδότριας εταιρείας «………………………..»,
εφεξής καλούµενος ο Προµηθευτής / Πάροχος / Ανάδοχος.
3.
Η Αρχή Προµηθειών (……………………..) που παρατίθεται πιο κάτω,
έχει το δικαίωµα να υποβάλει Παραγγελίες Προϊόντων (υπηρεσίες), υπό τους όρους της εν λόγω σύµβασης.
Α/Α
1
2
3

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
(ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ)
……………
……………….
…………….

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ - ∆ΟΜΗΣ
……………
……………….
…………….

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση, αποτελείται από το κυρίως κείµενο και τα Παραρτήµατα «Α» έως
«Ι», όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου µέρους.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Σκοπός της σύµβασης, είναι να καθορίσει τους όρους, σύµφωνα µε
τους οποίους ο Πάροχος θα παρασκευάζει και θα παρέχει τις υπηρεσίες σίτισης
στον Αγοραστή (άρθρο 2), συγκεκριµένα είδη (γεύµατα - υπηρεσίες).
2.

Η σύµβαση ισχύει για το χρονικό διάστηµα από …… έως …….

3.
Οι Ανάδοχοι αναλαµβάνουν την παροχή µέσων και υπηρεσιών σίτισης
των ΚΕ.Π.Υ./Κ.Υ.Τ και των ∆ΟΜΩΝ για τους πρόσφυγες και µετανάστες σύµφωνα
µε την προεκτεθείσα κατακυρωτική απόφαση της αναθέτουσας αρχής (Σχηµατισµός).
4.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες σίτισης θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία
µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της δηµοσίευσης που αποτελούν Παραρτήµατα «Α» και «Β» της παρούσας, καθώς και τις τεχνικές - οικονοµικές προσφορές τους (Παράρτηµα «Γ» και «∆» της παρούσας αντίστοιχα).
5.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες παραγωγής γευµάτων και παράθεσης στις κάτωθι περιοχές:
α.

…………………., …….. ηµερησίων µερίδων

β.

…………………., …….. ηµερησίων µερίδων

γ.

…………………., …….. ηµερησίων µερίδων

Η Αναθέτουσα Αρχή (Σχηµατισµός) σε συνεργασία µε τον ανάδοχο δύναται να τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ηµερήσιες ανάγκες
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σίτισης, τον αριθµό των µερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, µέχρι την 18:00 της προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
Οι Αγοραστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι εξουσιοδοτηµένοι να υποβάλλουν Παραγγελίες υπό τους όρους αυτής της σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους Ειδικούς Όρους και στο άρθρο 9.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
1.
Η παρούσα θα ενεργοποιηθεί την ηµεροµηνία, κατά την οποία θα έχουν
λάβει χώρα τα ακόλουθα γεγονότα, που παρατίθενται κατά την ακόλουθη χρονολογική σειρά:
α.
Υποβολή από τον/ους Ανάδοχο/ους της Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της κατακυρωτικής απόφασης.
β.

Υπογραφή της παρούσας από τους αντισυµβαλλόµενους.

2.
Σε περίπτωση που η παρούσα σύµβαση δεν ενεργοποιηθεί, οι υποχρεώσεις εχεµύθειας θα ισχύουν.
3.
Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά και µόνο για το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα που αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη και την Κατακύρωση του διαγωνισµού.
4.

Ολοκλήρωση της σύµβασης θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία:

α.
Εκπληρώθηκαν οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2)
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα.
β.
Εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών
ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών.
ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η τιµή σίτισης για κάθε άτοµο ηµερησίως καθορίζεται ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ/

ΚΕ.Π.Υ / Κ.ΥΤ. / ∆ΟΜΗ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙ∆ΑΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙ∆ΑΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΜΕ
ΦΠΑ)
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ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Μετά τη σύναψη της συµβάσεως και κατ’ επέκταση την υποχρέωση παρασκευής γευµάτων των δικαιούχων, κατόπιν εγκρίσεως της αναθέτουσας Αρχής και
µε µέριµνα του εκάστοτε φορέα διενέργειας συµβάσεων µε απόφαση της εκάστοτε
αναθέτουσας Αρχής θα υποβάλλεται συγκεκριµένη παραγγελία (έντυπο παραγγελίας όπως Παράρτηµα «ΙΑ» της παρούσας) µε τις διαδικασίες ανά εµπλεκόµενο
µέρος, όπως αναλύονται στο άρθρο 9 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αιτείται την παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευµάτων στον ανάδοχο του άρθρου 2 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους (Τεχνικές
Προδιαγραφές) του Παραρτήµατος «Β» της ∆ηµοσίευσης …../17 και έναντι του
ποσού της συµφωνηθείσας µε την σύµβαση τιµής. Η τιµή δεν µπορεί να είναι διαφορετική της τιµής µε την οποία ο πάροχος υπηρεσιών αναδείχθηκε ανάδοχος /
µειοδότης στη συµφωνία - πλαίσιο.
2.
Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εµπλεκόµενων πλην αναδόχου που περιλαµβάνονται στο άρθρο 16 της παρούσας.
α.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ [Γ1(∆Υ∆Μ)/4α Υπηρεσία που συντονίζει τις διαδικασίες σύναψης των συγκεκριµένων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης].
(1) Συντονίζει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆νσεις του ΓΕΣ, το
έργο των εµπλεκόµενων σε θέµατα που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης της /
των συµβάσεως /-ων, από εκδόσεως διαταγής διενέργειας µέχρι και ολοκλήρωση
του συµβατικού έργου των συµβαλλοµένων.
(2) Παρέχει διευκρινήσεις όπου απαιτηθεί κατόπιν σχετικού
προφορικού ή έγγραφου αιτήµατος της Αρχής Προµηθειών και των Αναθετουσών
Αρχών.
β.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ (Σχηµατισµοί που ορίζονται ως «Αγοραστές» στο άρθρο 2).
(1)

Γενικά

(α) ∆ιενέργεια διαδικασιών σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της ∆ηµοσίευσης.
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(β) Συγκρότηση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής έργου σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/16 και συναφών εν
ισχύ διατάξεων.
(γ) Σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης των εκάστοτε
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευµάτων και διανοµής.
(δ)

Ιεραρχική αναφορά απόψεων - προτάσεων επί της δια-

δικασίας.
(2)

Επιτροπή Παραλαβής

(α) Ενεργεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Ειδικούς
Όρους και στο Ν.4412/16, ενώ ιδιαίτερα επισηµαίνονται για καλύτερο συντονισµό
οι παρακάτω υποχρεώσεις:
1/
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός (µακροσκοπικός) έλεγχος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Ειδικούς
Όρους και συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (ή απόρριψης), όπως υπόδειγµα ΦΕΚ Β΄ 764 (ΥΑ 2489/95).
2/
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης και σε
ακριβή χρόνο που θα κρίνει η Επιτροπή θα ληφθούν, κατά τη διαδικασία παράθεσης, δείγµατα [δύο (2) από κάθε είδος] και τα οποία θα προσκοµίζονται στο στρατιωτικό χηµείο ή σε αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α/

Μικροβιολογικό

β/

Χηµική ανάλυση

γ/

Ιστολογική εξέταση

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το σχετικό
πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, όπως υπόδειγµα ΦΕΚ
Β΄ 764 (ΥΑ 2489/95).
3/
Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγµατοληψίας είναι ανεξάρτητη από την εν γένει παραλαβή των συµβατικών ειδών (συσσίτια) και
δύναται να επαναληφθεί σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα δεν είναι σύµφωνα
της προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων.
(β) Η Υπηρεσία διατηρεί, σε συνεργασία µε τον ανάδοχο,
το δικαίωµα να τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ηµερήσιες
ανάγκες σίτισης, τον αριθµό των µερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του
αναδόχου, µέχρι την 18:00 της προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση.
(γ)

Λοιπά σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.
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(3) Με µέριµνα του υπεύθυνου έργου που έχει οριστεί από τον
φορέα διενέργειας των συµβάσεων, η αρχική κατ’ εκτίµηση παραγγελία των µερίδων, η ποσότητα των µερίδων, καθώς και τυχόν ειδικές οδηγίες για την παρασκευή τους, βάσει των προγραµµάτων των Προσθηκών του Παρόντος, θα δίνονται
καθηµερινά εγγράφως µε φαξ ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την προηγούµενη ηµέρα από την παράδοση, µέχρι την 11:00. Παραγγελία που θα δίνεται σε
µικρότερο χρονικό διάστηµα, θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον
προµηθευτή να την εκτελέσει χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών.
(4) Ο αγοραστής (φορέας διενέργειας συµβάσεων) (υπεύθυνος
έργου) διατηρεί, το δικαίωµα σε συνεργασία µε τον ανάδοχο να τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ηµερήσιες ανάγκες σίτισης, τον αριθµό των
µερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, µέχρι την 18:00 της
προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση δίνοντας την τελική παραγγελία. Στην
περίπτωση αυτή οι συγκεκριµένες µερίδες (διαφορά µεταξύ αρχικής κατ’ εκτίµηση
παραγγελίας και τελική παραγγελία) που δεν θα καταναλωθούν παραµένουν στην
συντήρηση (κατάψυξη) και διανέµονται µε νεότερη εντολή / παραγγελία και ανάλογη τροποποίηση του προγράµµατος σίτισης. Επισηµαίνεται ότι, η ελάχιστη ποσότητα γευµάτων για κατανάλωση την επόµενη ηµέρα δεν δύναται να είναι µικρότερη
του 20% της προβλεπόµενης συµβατικής, ενώ η µέγιστη θα προσδιορίζεται ανάλογα µε τις δυνατότητες του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση θα συνυπολογίζεται
επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος ώστε να εξασφαλίζεται η µη υπέρβασή
του
δ.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ.) / ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Εγκαταστάσεις
παραµονής προσωπικού προς σίτιση).
(1) Καθορίζεται ένας «υπεύθυνος έργου» (στρατιωτικός ή πολιτικό προσωπικό) ο οποίος αποτελεί και το «σηµείο επαφής» µεταξύ των εµπλεκοµένων στη παρούσα σύµβαση και επιπλέον:
(α) Προβαίνει σε αρχική κατ’ εκτίµηση παραγγελία των µερίδων, καθηµερινά εγγράφως µε φαξ ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την
προηγούµενη ηµέρα από την παράδοση, µέχρι την 11:00, αποστέλλοντας το έντυπο της Προσθήκης «3» του παρόντος στον Πάροχο Υπηρεσιών (Αντισυµβαλλόµενο) µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Σχηµατισµό (Συµβαλλόµενο) και την Επιτροπή Παραλαβής.
(β) Επιβεβαιώνει ή τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα
µε τις εκάστοτε ηµερήσιες ανάγκες σίτισης, τον αριθµό των µερίδων, ύστερα από
αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, µέχρι την 18:00 της προηγούµενης ηµέρας
από την παράδοση δίνοντας την τελική παραγγελία.
(γ)
ποσοτικής παραλαβής.
(2)

Συνυπογράφει τα πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και

Λοιπά σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1.
Οι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις:
α.

Επαναλαµβανόµενης έλλειψης γευµάτων.

β.
Άρνησης αντικατάστασης των γευµάτων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης.
γ.
Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για αντικατάσταση των γευµάτων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη συµµόρφωση του αναδόχου.
δ.
Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος - υγιεινής,
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και διάθεση
των γευµάτων.
ε.
Μη συµµόρφωσης του ανάδοχο στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία
καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου.
στ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα γεύµατα και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.
Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα και γεύµατα, τα
2.
οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και της κείµενης Νοµοθεσίας πλέον των ανωτέρω γίνεται
παράλληλη ενηµέρωση του ΕΦΕΤ.
3.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον:
α.

Οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρ-

β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

χής.

4.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη
λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
5.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε
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περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα.
γ.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες
παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
6.
κατά την υλοποίηση της σύµβασης, επιβάλλονται στον ανάδοχο, κατόπιν σχετικής
εισήγησης και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.

Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση.

β.

∆εύτερη φορά, πρόστιµο 2.000 ευρώ.

γ.

Τρίτη φορά, πρόστιµο 4.000 ευρώ.

δ.

Τέταρτη φορά, πρόστιµο 6.000 ευρώ.

ε.
Για επόµενες φορές της ίδιας ή του συνόλου των συµβάσεων που
έχει αναλάβει ο ανάδοχος µέχρι σήµερα, εφόσον παρουσιαστούν παραβάσεις και
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων
στο Ν. 4235/14:
(1) Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
(2)

Κήρυξη του προµηθευτού, ως έκπτωτου.

Επισηµαίνεται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών / ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προηγούµενων
συµβάσεων επί του συγκεκριµένου αντικείµενου (παρασκευής γευµάτων και διανοµής), του έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις των προηγούµενων υποπαραγράφων
13α, 13β και κατά περίπτωση 13γ(1), συνεπεία παραβάσεων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
7.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την
αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το
8.
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
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9.
Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη το
πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργου.
10. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
11. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες κυρώσεις,
αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της
κείµενης νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
12. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο
Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης
και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.
13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά
(έως +60 λεπτά της ώρα χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε µικρότερη ποσότητα (όπως προσδιορίζονται στις Προσθήκες του Παραρτήµατος «Β» (Ειδικοί
Όροι - Τεχνική Προδιαγραφή) ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία
µπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου απορρίψει µέρος ή το σύνολο από τα προσφερόµενα είδη και ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσµία εντός ώρας το αργότερο,
παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες
περιπτώσεις της παραγράφου 9, το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου
εµπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από
την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά
από έκδοση σχετικής απόφασης σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
14. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ
1.
Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στα Παραρτήµατα «Α» (Γενικοί Όροι) και «Β» (Ειδικοί Όροι) της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκαν.
2.
Τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, συντάσσονται
από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόµενα στη σύµβαση, αυτά υποβάλλονται για έγκριση στην
Αναθέτουσα Αρχή, µετά σχετικών εισηγήσεων.
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3.
Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου θα είναι
εκτός των άλλων και η παρακολούθηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, η παραλαβή, η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η
υποβολή αυτών στην αρµόδια υπηρεσία πληρωµής που θα ορίζεται κάθε φορά. Η
επιτροπή δια του προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή απευθείας µε τον ανάδοχο για θέµατα που σχετίζονται µε τις διαδικασίες
του έργου.
4.
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης των διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών σίτισης, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης
και τις τιθέµενες απαιτήσεις, ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και στην Αναθέτουσα Αρχή εντός
τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Οι διορθωτικές ενέργειες, εντός του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος
συσχετίζονται αποκλειστικά µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό υλοποίησης των υπηρεσιών σίτισης και όχι µε την αλλαγή γευµάτων καθόσον ισχύουν οι προβλέψεις
του Παραρτήµατος «Β».
5.
Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης, το οποίο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση
του αντικειµένου της σύµβασης, θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών από την συγκέντρωση των δικαιολογητικών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, µε κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας µέσω της έκδοσης σχετικού Τακτικού
Χρηµατικού Εντάλµατος.
2.
Η πληρωµή, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ανωτέρω άρθρο, θα γίνεται µε την εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας των παρασχεθέντων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν, µετά την οριστική παραλαβή και υπό τον όρο ότι
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής τους µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής
προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
3.
Η διαδικασία πληρωµής θα πραγµατοποιείται αφού ο ανάδοχος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

Ταµείου.

α.

Τιµολόγιο του προµηθευτή.

β.

∆ελτίο Αποστολής (εφόσον προβλέπεται).

γ.

Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του οικείου ∆ηµοσίου
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δ.
Ασφαλιστική ενηµερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την
πληρότητα των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων ο ανάδοχος θα καταθέτει µαζί µε τις
ενηµερότητες και Υπεύθυνη ∆ήλωση µε τα ασφαλιστικά ταµεία στα οποία καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.
ε.
Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής παραληφθεισών µερίδων.
στ.

Βεβαίωση του αριθµού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού του α-

ναδόχου.
4.
Εφόσον παραγγελθεί και διατεθεί µέρος ηµερήσιας µερίδας δηλαδή
πρωινό, γεύµα ή δείπνο η πληρωµή θα είναι το 20%, 40% ή 40% αντίστοιχα της
τιµής του αναδόχου µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση.
5.
Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 8% επί του
καθαρού ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συµβατική αξία των υπηρεσιών αφαιρέσουµε τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και
Τρίτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω
6.
προθεσµία, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. Ζ του Ν.4152/13 περί καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές.
7.

Ο ΦΠΑ επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Υπηρεσία.

8.

Ο προµηθευτής βαρύνεται µε νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως

εξής:
Υπέρ ΜΤΣ
Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)
Χαρτόσηµο
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
ΣΥΝΟΛΟ

4%
0,06%
0,06%
0,0818%
0,01636%
4,22032%

9.
Εφόσον η δαπάνη χρηµατοδοτηθεί από το Π∆Ε, για όλους τους φορείς
του ΥΠΕΘΑ, οι καταβολές απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή τέλος ή άλλη κράτηση, δικαίωµα ή παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου καθώς υπέρ οιουδήποτε τρίτου, εξαιρουµένων των τελών χαρτοσήµου, του φόρου καθαρού εισοδήµατος και ποσοστού 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ και Α.Ε.Π.Π. Συνεπώς οι κρατήσεις διαµορφώνονται ως κατωτέρω:
Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)
Χαρτόσηµο
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου

0,06%
0,06%
0,0036%
0,00072%
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ΣΥΝΟΛΟ

0,12432%

10. Καµία επιπλέον χρέωση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που προβλέπονται από την δηµοσίευση.
11. Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του ∆ηµοσίου από την
υπόψη σύµβαση, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης ή µε βάση της διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε
1.
θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί µε
την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του
από την αναθέτουσα Αρχή.
Πριν τη σύναψη της σύµβασης από τον Ανάδοχο επικαιροποιηµένα τα
2.
δικαιολογητικά της δηµοσίευσης …./17 και κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
µε την σύµφωνη γνώµη του ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ), λοιπά δικαιολογητικά σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΠ / Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Οι Ανάδοχοι θα βεβαιώνουν (µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της
3.
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) ότι εξακολουθούν να
τηρούν τα κριτήρια επιλογής της αρχικής δηµοσίευσης.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος
……………….κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-20… εγγυητική επιστολή τ… ……………………., ισχύος έως ……………………, ποσού ………………
ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν χωρίς ΦΠΑ.
2.
Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσµευθεί µε την ολοκλήρωση της σύµβασης και επιστρέφεται στον Αναδόχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών σίτισης, την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
3.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόµενα στην δηµοσίευση για
την σύναψη σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1.

∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί:
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α.

Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

β.
Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία σίτισης
µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο.
2.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήµατος του αναδόχου.
β.
Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο κατάστηµα του
αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους.
γ.

Πληµµύρα.

δ.

Σεισµός.

ε.

Πόλεµος / Τροµοκρατική ενέργεια.

στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης.
ζ.

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).

η.

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι
3.
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη σύµβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατι4.
κής δραστηριότητας του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας
βίας.
ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στην
κείµενη νοµοθεσία1. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και
1

Ν.4412/16, Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α .
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τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
2.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε το έργο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και των προµηθευτών του, που θα διαθέτουν
την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν
πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα
στελέχη της Αναθέτουσας ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν προσώπων.
4.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
5.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για
κάθε ζηµιά ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που
θα παράσχει της υπηρεσίες σίτισης, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και
για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του
εξοπλισµού του.
6.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης, µη απαλλασσόµενου των κυρώσεων που
προβλέπεται από την παρούσα και την κείµενη νοµοθεσία.
7.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση
από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Από την εκτέλεση του έργου της σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν δηµιουργείται
µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται µε το έργο.
8.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη
που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή (φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης) για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυ-
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νών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής
του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
9.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως
µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας, τότε
εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα
εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα
Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους
όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη παρούσα
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά
είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη
των όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να καταγγείλει τη παρούσα. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι του έργου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του
διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της παρούσας. Σε περίπτωση λύσης
ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα λύεται αυτοδίκαια
από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ ∆ηµοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05
(Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»).
12. Εφόσον καθοριστεί µε την έκδοση της σχετικής απόφασης για την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας υλοποίησης των εκτελεστικών συµβάσεων
ότι η χρηµατοδότηση τους θα πραγµατοποιεί από το Π∆Ε ο ανάδοχος πρέπει να
εφαρµόσει τις προβλέψεις του «Manual of the Eligibility Rules of costs reported for
EU support in the context of the General Programme “Solidarity and Management
of Migration Flows”(European Commission, Directorate-General for Home Affairs,
Version 4 –16-03-2011)»
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13. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (Πάροχος υπηρεσιών παρασκευής και διανοµής σε περίπτωση catering ή σε διαφορετική συµπληρώνεται αναλόγως)
στο πλαίσιο της παρασκευής γευµάτων και παροχή υπηρεσιών σίτισης οφείλει να
εφαρµόζει τα παρακάτω:
α.

Η όλη «διαδικασία» θα περιλαµβάνει τις εξής φάσεις:
(1)

(2)
(3)
µή / Παράθεση.
(4)
β.

Παραγωγή
(α)

Παρασκευή γεύµατος

(β)

Συσκευασία ανά µερίδα

(γ)

Κατάψυξη - Αποθήκευση γεύµατος

Μεταφορά
Προετοιµασία ∆ιανοµής - Αναθέρµανση Συσσιτίου - ∆ιανο-

Αποκατάσταση Χώρου Προετοιµασίας - Παράθεσης

Οι εγκαταστάσεις και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι:
(1)

Κεντρική Μονάδα ή Μονάδες

(α) Στο χώρο / χώρους θα παράγονται τα γεύµατα σύµφωνα µε τα προγράµµατα συσσιτίου όπως περιγράφονται στα Παραρτήµατα «Ε» έως
«Ι» της σύµβασης, τα οποία, κατά περίπτωση και ανά είδος, άµεσα θα καταψύχονται σε θερµοκρασία από -18°C έως -20°C, σύµφωνα µε τη µέθοδο ……... ή τα
οποία θα τοποθετούνται σε συσκευασία ……. για την προώθηση στο Κέντρο / ∆οµή …… εντός … πρώτων λεπτών της ώρας.
(β) Τήρηση κατά την κρίση (εάν απαιτείται) και µε ευθύνη
του αναδόχου αποθέµατος για κάλυψη εκτάκτων αναγκών τουλάχιστον 5 - 10 ηµερών.
(γ) Τα συσκευασµένα γεύµατα (σε ατοµικές συσκευασίες
CPET ειδικές για τρόφιµα) θα είναι σε χαρτοκιβώτια και σε παλέτες ανά είδος / κωδικό για ευκολότερο έλεγχο και κατανοµή.
(δ) Η διακίνηση / διανοµή των γευµάτων θα είναι επί καθηµερινής βάσης µε φορτηγό αυτοκίνητο που θα διαθέτει θάλαµο κατάψυξη.
(2)

Ενδιάµεση - Προωθηµένη Μονάδα ή Μονάδες

Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
προσδιορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.
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(3)

Σηµεία Παράθεσης

(α) Ο χώρος προετοιµάζεται και αντίστοιχα αποκαθίσταται
µε µέριµνα του αναδόχου.
(β) Τα γεύµατα θα παραδίδονται καθηµερινά, στην προβλεπόµενη θερµοκρασία στα σηµεία κατανάλωσης απευθείας στο προσωπικό µε
ευθύνη του αναδόχου.
(γ) Προ της έναρξης παράθεσης πραγµατοποιείται υποχρεωτικά ποσοτικός και µακροσκοπικός έλεγχος, συντάσσοντας τα απαραίτητα
πρωτόκολλα από την αρµόδια επιτροπή.
γ.
Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια (βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονοµικού προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις - παρατηρήσεις προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους και την κείµενη νοµοθεσία.
δ.
Υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου σε όλες τις φάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης (παρασκευή - µεταφορά - οργάνωση χώρου παράθεσης - διανοµή
συσσιτίου - αποκατάσταση χώρου παράθεσης).
ε.
Μετά το πέρας της διανοµής των γευµάτων, υποχρεούται για την
συλλογή των σκευών και των µέσων που τυχόν διαθέτει και πλήρη αποκατάσταση
του χώρου.
στ.

Λοιπά σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.
ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ο Υγειονοµικός Έλεγχος του Αναδόχου/ων, θα διενεργείται κατά τα ορι1.
ζόµενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697
(ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάµενη νοµοθεσία, οποτεδήποτε κατά
κρίση του ΓΕΣ/Γ1, της αναθέτουσας αρχής, προκειµένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος «Β» (Ειδικοί Όροι / Τεχνική Προδιαγραφή) της εν λόγω δηµοσίευσης και σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισµό
περί ελέγχων του αντικείµενου της παρούσας. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων
δύνανται να παρευρίσκονται εκπρόσωποι του ΓΕΣ κατά την κρίση του.
2.
Η επιτροπή διενέργειας υγειονοµικού ελέγχου που θα συγκροτείται µε
µέριµνα του «Αγοραστή» (ΑΑ) και κοινοποίηση (σύνθεσης και χρόνου διενέργειας)
στο ΓΕΣ θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Αξιωµατικό Υγειονοµικού.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα διενέργειας υγειονοµικού ελέγχου µε ή
3.
άνευ προειδοποίησης του αναδόχου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας
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Πλαίσιο.
ΑΡΘΡΟ 18
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
1.
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην
προσφορά του.
Σε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύµβασης, αποδεδειγµένης δι2.
ακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους, που έχει
συµπεριλάβει στην προσφορά, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση
της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η συµφωνία πλαίσιο / εκτελεστική
σύµβαση θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την
πλήρη υλοποίησή της, µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας
Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο Ανάδοχος ότι στο
πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις
οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµ3.
βασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
4.
Λοιπά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Γενικούς Όρους του Παραρτήµατος «Α» της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε συνεργαζόµενους προµηθευτές - παρόχους που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του θα
πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενηµερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.
2.
Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου µε νέο προµηθευτή / πάροχο, ο πρώτος θα πρέπει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή ένα (1) µήνα πριν
την έναρξη της προµήθειας αγαθών από το νέο προµηθευτή.
3.
Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόµενου προµηθευτή / παρόχου,
θα πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία - λειτουργία σίτισης και
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίµων.
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαι1
τούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι
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δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
2.
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης.
3.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων
από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώµατος είσπραξης συµβατικού τιµήµατος, το οποίο µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα
µετά από τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα του προµηθευτή προς την
αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Ο Ανάδοχος συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη
1.
τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και
είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως
του έργου που θα αναλάβει.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
2.
του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο
για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες
από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση
από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύµβασης. Η αποκάλυψη
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά
και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
3.
Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή
(µη κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας
της.
ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
1.
Τροποποίηση της συναφθείσας σύµβασης επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους (Παραρτήµατα
«Α» και «Β» αντίστοιχα της παρούσας), σε επαρκώς αιτιολογηµένες περιπτώσεις
και εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και σχετική απόφαση της αναθέτουσας
Αρχής.
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2.
Για αλλαγές ως προς το προσωπικό και τα µέσα του αναδόχου, απαιτείται απλώς έγγραφη ενηµέρωση της αναθέτουσας Αρχής για τις υφιστάµενες µεταβολές.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύµβαση ή θα
1.
σχετίζεται µ' αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρµόδια ελληνικά ∆ικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο
είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων υπη2.
ρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύµφωνα
µε τα κατ’ αναλογία καθοριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και τους Γενικούς - Ειδικούς Όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Πάροχος, η Κεντρική Αρχή Προµηθειών και η Αναθέτουσα Αρχή,
1.
µπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη
συζήτηση οποιουδήποτε θέµατος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο Πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σηµείο συνδέσµου (Point
2.
of Contact - PoC) τον / την ………………………, ως υπεύθυνο διαχείρισης και
ρύθµισης όλων των θεµάτων της παρούσας σύµβασης.
Η σύµβαση έχει συνταχθεί σε δύο (2) πρωτότυπα. Από ένα προορίζο3.
νται για την Αναθέτουσα Αρχή και τον Πάροχο. Ηλεκτρονικό αντίγραφο θα δοθεί
στο ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ)/4α.
ΑΡΘΡΟ 26
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν τη παρούσα σύµβαση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής της, εφόσον:
α.
Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 (Τροποποίηση
συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του Ν.4412/16.
β.
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε
σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
της σύναψης σύµβασης
γ.

Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
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παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2.
Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά την εν λόγω σύµβαση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
3.
Είναι δυνατή η µονοµερής λύση της σύµβασης σε περίπτωση που δεν
υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάµενης κατάστασης µη δυνάµενης να προβλεφθεί από την ΑΑ και µε την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία παύσης. Στη περίπτωση αυτή µετά από κοινή αποδοχή των αντισυµβαλλοµένων είναι δυνατή η ολοκλήρωση του εναποµείναντος συµβατικού έργου (παρασκευή και διάθεσης γευµάτων) σε άλλο ή άλλα Κέντρο /-α - ∆οµή /-ές.
ΑΡΘΡΟ 27
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

2.
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς, λαµβάνονται υπ’ όψιν ο
Ν.4235/14 («∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»), ο Ν.4412/16 [«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η ∆ιακήρυξη / ∆ηµοσίευση, η Κατακύρωση, η σύµβαση,
εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα
κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των άρθρων - Παραρτηµάτων από τα οποία
αποτελούνται.
3.
Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε,
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε ….. αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η αναθέτουσα
Αρχή και από ένα (1) ο Ανάδοχος.
4.
Οι Γενικοί - Ειδικοί Όροι της ∆ιακήρυξης και η Τεχνική - Οικονοµική
Προσφορά µε την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριµένο
ανάδοχο, που επισυνάπτονται στη παρούσα σύµβαση αποτελούν αναπόσπαστα
και τµήµατα αυτής.
5.
Θέµατα τα οποία εκ παραδροµής δεν ρυθµίζονται στο παρόν κείµενο
και τυχόν παραποµπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των υφιστάµενων θεσµικών κειµένων.
Αντίγραφο της παρούσας σύµβασης τηρούνται από τα εµπλεκόµενα
6.
µέρη / συµβαλλόµενους και το ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ).
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (∆εν ακολουθούν το συγκεκριµένο Υπόδειγµα του παρόντος Παραρτήµατος «Γ»)
«Α» Γενικοί Όροι της ∆ιακήρυξης υπ’ αριθ. ……/17 (∆εν κρίνεται αναγκαία η ενσωµάτωση στη παρούσα Συµφωνία πλαίσιο, πλην όµως απαιτείται υποχρεωτικά
αναφορά ανάρτησης στο ∆ιαύγεια (Α∆Α) και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε Α∆ΑΜ ………..)
«Β» Ειδικοί Όροι της ∆ιακήρυξης υπ’ αριθ. ……/17 (∆εν κρίνεται αναγκαία η ενσωµάτωση στη παρούσα Συµφωνία πλαίσιο, πλην όµως απαιτείται υποχρεωτικά
αναφορά ανάρτησης στο ∆ιαύγεια (Α∆Α) και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε Α∆ΑΜ ………..)
«Γ» Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
«∆» Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου
«Ε» Γενικό Συσσίτιο
«ΣΤ»Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 µηνών)
«Ζ» Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 µηνών)
«Η» Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)
«Θ» Συσσίτιο για ∆ιαβητικούς
«Ι» Συσσίτιο για Ευάλωτες Οµάδες (Έγκυοι, Θηλάζουσες κτλ)
«ΙΑ» Έντυπο Παραγγελίας

Σχης (ΠZ) ∆ηµοσθένης Κωστόπουλος
Υποδιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Β. Επιτελή 4ου ΕΓ/Ι
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Παράρτηµα «ΙΑ» στη Σύµβαση

/2017
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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
∆ηµοσίευση: 34/2017
∆ιαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού για την Ανάδειξη
Αναδόχου/ων προς Σύναψη Σύµβασης Συνολικής Χρονικής ∆ιάρκειας
Τριάντα τεσσάρων (34) ηµερών Υπηρεσιών Παρασκευής Γευµάτων
για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) Κω και Λέρου αντίστοιχα
Ταξινόµηση κατά CPV: 55322000-3
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηµεροµηνία
20 Ιουλίου
2017

Ηµέρα

Ώρα

Πέµπτη

08:00

ΛΕΘ Κω (για ΚΥΤ Κω)
ΛΕΘ Λέρου (για ΚΥΤ Λέρου)

Προϋπολογισµός του Έργου συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 279.412,00 €
(139.706,00 € για το ΚΥΤ Κω και 139.706,00 € για το ΚΥΤ Λέρου).
∆απάνη υλοποίησης έργου: 238.813,67 € [ποσό χωρίς ΦΠΑ: 139.706,00 € - ΦΠΑ
(17%): 115.955,985 €, για το ΚΥΤ Κω, ποσό χωρίς ΦΠΑ: 139.706,00.€ - ΦΠΑ
(17%): 115.955,985 € για το ΚΥΤ Λέρου].
Χρονική διάρκεια του Έργου: Τριάντα τέσσερις (34) ηµέρες για το ΚΥΤ Κω και για
το ΚΥΤ Λέρου, από την ηµεροµηνία υπογραφής των συµβάσεων.
∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια ∆ιαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού
για την ανάδειξη ενός αναδόχου (ανά Κέντρο / ∆οµή) και την σύναψη Σύµβασης
παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευµάτων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Κω και Λέρου, συνολικής χρονικής διάρκειας Τριάντα τεσσάρων (34)
ηµερών για το ΚΥΤ Κω και για το ΚΥΤ Λέρου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΑΑ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

80 Α∆ΤΕ
Σύναψη Σύµβασης Υπηρεσιών Παρασκευής
Γευµάτων για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες
των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΙΤΙΣΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Έχοντας υπόψη:

Συνολικής Χρονικής ∆ιάρκειας Τριάντα (30) Ηµερών για το ΚΥΤ Κω και για το ΚΥΤ Λέρου
∆ιαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού
279.412,00 € συνολικά, συµπεριλαµβανοµένων
ΦΠΑ και νόµιµων κρατήσεων
55322000 - 3
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά η οποία προσδιορίζεται µόνο βάση
της χαµηλότερης τιµής (ΠΤ) ανά Κ.Υ.Τ, ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ, µε ανώτατο όριο δικαιολόγησης της δαπάνης τα 5,87 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ.
Η ανάδειξη µειοδότη θα γίνει βάσει των κριτηρίων
που προβλέπονται στα άρθρα των Γενικών και
Ειδικών Όρων.
Τακτικός Προϋπολογισµός
Για το ΚΥΤ Κω: 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «Ο∆ΥΣΣΕΑ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ», ΤΚ 85300, Κως, τηλέφωνο
22420-56443
Για το ΚΥΤ Λέρου: 588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ,
Στρατόπεδο «ΕΦ. ΤΧΗ ∆ΑΥΙ∆ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΡΑ»,
ΤΚ 85400, Λέρος, τηλέφωνο 22470-23122
Ως Αναλυτικά Αναφέρεται στο Παράρτηµα «Β»
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω, Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», Πυλί, Κως
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, Περιοχή Λέπιδα, Λέρος
Τριάντα τέσσερις (34) Ηµέρες για το ΚΥΤ Κω
και για το ΚΥΤ Λέρου
19 Ιουλ 17, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
20 Ιουλ 17, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 08:00
Ένας (1) οικονοµικός φορέας για κάθε ΚΥΤ
Σχέδιο (υπόδειγµα) ως Παράρτηµα «Γ» της
παρούσας
Ελληνική
Θα συγκροτηθούν µε µέριµνα της ΑΑ όπως
εκάστοτε ορίζονται
Ως ο παραπάνω τίτλος
Σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους
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Τις διατάξεις:
(1)

Του Ν∆ 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού

των Ε.∆.».
(2) Του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45), όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει.
(3) Του Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
(4) Του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Εθνικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
(5) Του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
(6) Του Ν.3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89 /
665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α’ 173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
(7) Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων ΣυµβάσεωνΑντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
(8) Του Ν.4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και
ιδίως του άρθρου 26 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης.
(9) Του Ν.4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και
Εποπτείας - ∆ηµόσιο Λογιστικό και Άλλες ∆ιατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 143).
(10) Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές».
(11) Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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(12) Του Ν.4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 32).
(13) Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/92 (ΦΕΚ Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθµίσεις».
(14) Του Ν.4320/2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37 “Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών Συµβάσεων” (ΦΕΚ Α΄ 29).
(15) Του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21), άρθρο 96 «Συνδροµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονιστικού οργάνου».
(16) Του Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
(17) Του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
(18) Του Ν.4375/16 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
«σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος
διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις». άρθρο 19 (Τροποποίηση του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και λοιπές διατάξεις).
β.
Την µε αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1673) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005».
γ.
Την υπ’ αριθ. Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου µε θέµα «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ Β' 3400).
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δ.
Την υπ’ αριθ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» (ΦΕΚ
Β’ 2677), µε την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του τρόπου
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
ε.
Την υπ’ αριθ. Π1/542/4-3-2014 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
στ. Την υπ’ αριθ. Φ.000/8/245258 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άµυνας και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθµιση Θεµάτων ΚΕΣΟ∆Π και ΤΟΣΚΕ∆Π»
(ΦΕΚ Β΄ 630).
ζ.
Το έγγραφο µε στοιχεία Φ.900/11/127464/Σ.315/11 Φεβ 16/
Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ/ΤΜ. ΟΙΚ. ΜΕΡ. & ΛΟΓ. µε το οποίο δόθηκαν οδηγίες προκειµένου να
εφαρµοστεί κοινή διαδικασία ως προς τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, αναφορικά µε τις τυχόν προκύπτουσες δαπάνες αντιµετώπισης των
µεταναστευτικών - προσφυγικών ροών.
η.
Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 12/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε την οποία παρέχονται υποδείγµατα εγγυητικών συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συµβάσεων.
θ.
Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 10/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε την οποία προσδιορίζονται θέµατα τα οποία ανακύπτουν για την υπεργολαβία.
ι.
Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 13/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε την οποία προσδιορίζονται στοιχεία των κριτηρίων επιλογής δηµοσίων συµβάσεων.
ια. Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 14/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε την οποία αναφέρεται η δυνατότητα δανεισµού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
ιβ. Την
απόφαση
διενέργειας
διαγωνισµού
υπό
στοιχεία
Φ.600/82/288092/Σ.1219/12 Ιουν 17/ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ)/4α, µε την οποία δόθηκε εντολή διενέργειας διαγωνισµού µε τους όρους της παρούσας.
ιγ. Την υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 630/9-3-2016) η
οποία αφορά στην Ρύθµιση θεµάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου ∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων ∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.∆.Π.).
∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ
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1.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στη διενέργεια
∆ιαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού για την ανάδειξη
ενός αναδόχου (ανά Κέντρο / ∆οµή) και την σύναψη Σύµβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευµάτων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Κω
και Λέρου, συνολικής χρονικής διάρκειας τριάντα (30) ηµερών για το ΚΥΤ Κω και
για το ΚΥΤ Λέρου, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται µόνο βάση της χαµηλότερης τιµής
(ΠΤ) ανά Κέντρο / ∆οµή, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας.
2.
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στην αξία των 279.412,00 €
(139.706,00 € για το ΚΥΤ Κω και 139.706,00 € για το ΚΥΤ Λέρου), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, όπως αναλύεται στο Παράρτηµα «Α».
3.
Η δαπάνη των συµβάσεων θα βαρύνει τις πιστώσεις Προϋπολογισµού
του ΓΕΣ.
4.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη
34/2017, στη ΛΕΘ Κω και ΛΕΘ Λέρου αντίστοιχα.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής φακέλου δικαιολογητικών και
5.
προσφορών ορίζεται η 19 Ιουλ 17, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
6.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία του παρόντος και µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρµόδιο συλλογικό
7.
όργανο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης
των προσφορών, ήτοι την 20 Ιουλ 17, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 08:00 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παραρτήµατος «Α» (γενικοί όροι).
8.
Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο
µικρότερο των δύο (2) ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών, δεν δηµιουργούν καµία υποχρέωση στην Υπηρεσία για την παροχή
διευκρινήσεων και εξετάζονται µόνον εάν αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει
στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου.
9.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους
της παρούσας διακήρυξης.
10. Περίληψη της παρούσας έχει αποσταλεί για δηµοσίευση στον ιστότοπο
του προγράµµατος «∆ιαύγεια».
11. Περίληψη της παρούσας:
α.

Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
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β.
Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα των
∆ήµων Κω και Λέρου.
γ.
Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά για ανάρτηση στα οικονοµικά, επαγγελµατικά, βιοµηχανικά και εµπορικά Επιµελητήρια και στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας/∆νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην Ελληνικό Οργανισµό
Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας - ΕΟΜΜΕΧ).
12. Η σύµβαση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
13. Τα τυχόν έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν την Υπηρεσία.
14. H συµµετοχή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης γίνεται µε ευθύνη του
ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που
αναφέρονται στην παρούσα και τα παραρτήµατά της.
15. Η διαδικασία διαπραγµάτευσης θα διενεργηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης / δηµοσίευσης, περιλαµβανοµένων των Παραρτηµάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
16. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συµµετέχοντες.

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Β. Επιτελή 4ου ΕΓ/Ι

Σχης (ΠZ) ∆ηµοσθένης Κωστόπουλος
Υποδιοικητής
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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.
Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης αποτελούν όλα τα δικαιολογητικά
που αφορούν την συµµετοχή φυσικών προσώπων ηµεδαπών και αλλοδαπών του
(υπο)φακέλου µε τίτλο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
2.
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) αφορούν τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
στις περιπτώσεις Α.Ε., και αντιστοίχως υπογράφονται από αυτούς. Σε περίπτωση
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών υποβάλλονται µε την ψηφιακή υπογραφή αυτών.
Μέρος των νοµιµοποιητικών εγγράφων κάθε συµµετέχοντος για την
3.
απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, καθορίζονται ως εξής:
α.
Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):
(1)

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.

(2)

ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

(3)

Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την

αρµόδια Αρχή.
(4) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
(5) Πρακτικό απόφασης ∆Σ περί εγκρίσεως συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
β.
Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):
(1) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του
συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
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(2)

Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµό-

δια Αρχή.
γ.

Για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:

(1) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους 3α ή 3β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για
τους ηµεδαπούς, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα
Ελληνικά.
(2) Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από
την οποία προκύπτει ότι:
(α)

∆εν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.

(β) Ο Υποψήφιος πληρεί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο,
που πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.
δ.

Συνεταιρισµοί:

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) αφορούν τον Πρόεδρο του
∆.Σ και υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν.
ε.

Ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το κάθε
µέλος, που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
(2) ∆ήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, υπογεγραµµένης
υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο εργασιών του
καθενός από τους συµµετέχοντες, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1η: Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών ορισµένα
από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν
µε ένορκη βεβαίωση, µεταφρασµένη στα ελληνικά, του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση, µεταφρασµένη στα ελληνικά, του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
πάροχο υπηρεσιών στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός
του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
2η: Προσφορά Ενώσεων / Κοινοπραξιών:
Ι.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του εν
λόγω διαγωνισµού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
ΙΙ.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
ΙΙΙ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Κεντρικής Αρχής Προµηθειών,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
3η: Οι ΑΕ που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε Ένωση
προσώπων ή Κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητα, απαιτείται να
προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) όπως εκάστοτε ισχύει σύµφωνα και µε τις διατάξεις του
Ν.4250/14, στην οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα:
Ι.
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών
του µέχρι φυσικού προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας
στην οποία έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
κρατών - µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση
αυτή, καθώς ότι στην σχετική διαδικασία δεν συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα
αναφερόµενα στη διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005.
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ΙΙ.
Θα προσκοµίσουν, σε περίπτωση κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού σε
αυτούς, τα σχετικά δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των νοµικών προσώπων
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.
3414/05.
4.
Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από
τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/16 ή είναι γνωστό
στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α.
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42).
β.
∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα.
γ.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).
δ.
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε.
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
στ. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L
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101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας οφείλει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία, στην οποία θα δηλώνεται η
µη υπαγωγή (λόγος αποκλεισµού), για το σύνολο των προαναφερθέντων καταστάσεων και αντίστοιχα λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16.
Επισηµαίνεται ότι. το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση αφορά µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5.
Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α.
Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη
και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος
ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β.
Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες πρέπει να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση και συνεπώς υποχρεούται να υποβάλει τα αντίστοιχα αποδεικτικά (ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα) και
αντίστοιχα λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
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6.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν από τη συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α.
Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα
αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, του Ν.4412/16.
β.
Εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση1 ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
γ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
δ.
Εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια
του άρθρου 24 του Ν.4412/16 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα,
λιγότερο παρεµβατικά, µέσα.
ε.
Εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, δεν µπορεί να θεραπευθεί
µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα.
στ. Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.
ζ.
Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16.
η.
Εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπι1

Ν.4412/16, Άρθρο 73, παρ. 5: «Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην περίπτωση β της παρ.6,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β της παρ. 6».
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στευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.
θ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα,
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το
οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητά του.
Ο οικονοµικός φορέας οφείλει να δηλώνει τη µη υπαγωγή (λόγος
αποκλεισµού), για το σύνολο των προαναφερθέντων καταστάσεων και αντίστοιχα
λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, στο υποβαλλόµενο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
7.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι
αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύ8.
ναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 6.

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης
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ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

1

∆ευτέρα

2

Τρίτη

3

Τετάρτη

4.

Πέµπτη

5.

Παρασκευή

6.

Σάββατο

7.

Κυριακή

ΠΡΩΙΝΟ
Τσάι (µερίδα)
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Χυµός (ατοµική µερίδα)
Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τσάι (µερίδα)
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Χυµός (ατοµική µερίδα)
Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τσάι (µερίδα)
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Χυµός (ατοµική µερίδα)
Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τσάι (µερίδα)
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

ΓΕΥΜΑ
η
1 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη
σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Φακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Κοτόπουλο 250-300gr
µε Ρύζι 100gr
Πουρές 300 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300
gr. (συνολικά)
Τυρί φέτα 50 gr
Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Μοσχάρι 150 gr µε
Μακαρόνια 250 gr

∆ΕΙΠΝΟ
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες
150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες
150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

η

8.

∆ευτέρα

Χυµός (ατοµική µερίδα)
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

2 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
α. Το γεύµα και το δείπνο να
συνοδεύεται αντίστοιχα, από 2
αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr
έκαστη.
β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να
είναι 100-120 gr.
γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr
δ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα.
ε. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι 2000
(+/- 100Kcal) θερµίδων
στ. Με το πρωινό θα διατίθεται και
ένα (1) µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό
εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για
κάλυψη ηµερήσιας ανάγκης)

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Β-1-2
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

9.

Τρίτη

10.

Τετάρτη

11.

Πέµπτη

12.

Παρασκευή

13.

Σάββατο

14.

Κυριακή

ΠΡΩΙΝΟ
Τσάι (µερίδα)
Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Χυµός (ατοµική µερίδα)
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τσάι (µερίδα)
Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Χυµός (ατοµική µερίδα)
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τσάι (µερίδα)
Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Χυµός (ατοµική µερίδα)
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

ΓΕΥΜΑ
Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Κοτόπουλο 250 gr - 300 gr
Μακαρόνια 150 gr
Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr
Με Ρύζι 150gr

∆ΕΙΠΝΟ
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες
150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr.
(συνολικά)
Ένα (1) φρούτο εποχής
Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ /2017
Έγγραφο
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ……………………………………………….
1.
ορισθείς µε το ……………………………………………………. (έγγραφο) ως υπεύθυνος του …………………., προβαίνει µε το παρόν, σε τοποθέτηση παραγγελίας
συσσιτίου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης της …………..….. [ηµέρα της εβδοµάδος µε ανάλογη επισήµανση που θα παραπέµπει στο πρόγραµµα συσσιτίου, πχ. ∆ευτέρα (1η) του µήνα] …………. (ηµεροµηνία, π.χ. 12 Φεβ 2016), σύµφωνα µε τις προβλέψεις της υπ. αριθ. ….. / … σύµβασης και τα αναλυτικά στοιχεία
όπως αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΑ/Α
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΡΗΣΙΩΝ ΜΕΡΙ∆ΩΝ
1
Γενικό
Παράρτηµα «B»
2
Βρέφη (0-6 µηνών)
Παράρτηµα «Γ»
3
Βρέφη (6-12 µηνών)
Παράρτηµα «∆»
4
Παιδιά (1-12 ετών)
Παράρτηµα «Ε»
5
∆ιαβητικοί
Παράρτηµα «ΣΤ»
6
Ευάλωτες οµάδες
Παράρτηµα «Ζ»
ΣΥΝΟΛΟ
2.
Το παρόν έντυπο υποβάλλεται ………………… (ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία) όπως παρακάτω:
α.
Στον υπεύθυνο του παρόχου υπηρεσιών …………. (όνοµα υπαλλήλου), στην διεύθυνση ……………. ή στο ΦΑΞ: …………….. για ενέργεια.
β.
Στο ………. (Υπηρεσία Σχηµατισµού) και στον πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής …………….. (Βαθµός - όνοµα) για ενηµέρωση.
3.

Στοιχεία αποστολέα: ………………………………………………………
Τόπος ….. Ηµεροµηνία … και ώρα …..

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

Υπογραφή
Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Γ-1-2

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ………………..
Α. ∆ΗΛΩΣΗ
Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι της
/των Εταιρείας /-ιών:

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την
1.
Τεχνική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύµβασης για την
Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης του Κ.Υ.Τ. Κω / Λέρου, µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:
•
Την υπ’ αριθµ. 16/2017 ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, µε όλα τα
σχετικά Παραρτήµατα και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του διαγωνισµού.
•

Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό.

2.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των Ειδικών Όρων
των προς παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται
και αναλύονται στην ∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
στο σύνολό τους.
Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
3.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις
που αφορούν στην παρασκευή των γευµάτων, στην µεταφορά και παράθεση αυτών στους συγκεκριµένους χώρους παράθεσης στις περιοχές ενδιαφέροντος και
στην αποκοµιδή των απορριµµάτων (ως αποτέλεσµα της διανοµής του συσσιτίου),
καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη.
4.
1

Αναλυτικά1:

Συµπληρώνεται ο Πίνακας που ακολουθεί υποχρεωτικά για κάθε παράγραφο των Ειδικών Όρων
της ∆ιακήρυξης µε την αντίστοιχη αναγραφή ότι η προσφερόµενες υπηρεσίες συµµορφώνονται ως

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
A-2-2
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Άρθρο 1ο
Ανάλυση
σύµφωνα
§1
µε την αναγραφή στο
κείµενο της διακήρυξης π.χ.
Ταξινόµηση
κατά
CPV: 55322000-3

§2

§3

§4

Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση
τριών (3) έτοιµων
γευµάτων ανά ηµέρα
(πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό) συµπεριλαµβανοµένων ειδικών
συσσιτίων
όπως συσσίτια για
ευάλωτες
οµάδες,
σύµφωνα µε τις Προσθήκες «1/B» έως
«6/B» του παρόντος
Τα ειδικά συσσίτια
εκτιµώνται
(χωρίς
δέσµευση) σε ποσοστό από 10% έως
20% του συνόλου
των µερίδων του κάθε κέντρου / περιοχής

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσεως
της
παρεχόµενης
υπηρεσίας και του
γεγονότος ότι ο τελικός αριθµός των ηµερησίων γευµάτων
δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των προτέ-

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι προσφερόµενες
υπηρεσίες
……….
συµµορφώνονται (ή
σε αντίθετη περίπτωση δεν συµµορφώνονται
αιτιολογώντας
πλήρως τους λόγους )
µε τις απαιτήσεις
της εν λόγω παραγράφου
Οι προσφερόµενες
υπηρεσίες
……….
συµµορφώνονται (ή
σε αντίθετη περίπτωση δεν συµµορφώνονται
αιτιολογώντας
πλήρως τους λόγους )
µε τις απαιτήσεις
της εν λόγω παραγράφου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αν
απαιτείται
παραποµπή επισυνάπτεται
το
σχετικό έγγραφο
µε αρίθµηση π.χ.
Π1

Αν
απαιτείται
παραποµπή επισυνάπτεται
το
σχετικό έγγραφο
µε αρίθµηση π.χ.
Π2

Οι προσφερόµενες
υπηρεσίες
……….
συµµορφώνονται (ή
σε αντίθετη περίπτωση δεν συµµορφώνονται
αιτιολογώντας
πλήρως τους λόγους )
µε τις απαιτήσεις
της εν λόγω παραγράφου
Οι προσφερόµενες
υπηρεσίες
……….
συµµορφώνονται (ή
σε αντίθετη περίπτωση δεν συµµορφώνονται
αιτιολογώντας
πλήρως τους λόγους )
µε τις απαιτήσεις
της εν λόγω παρα-

προς τις απαιτήσεις. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, η µη συµπλήρωση και υποβολή της τεχνικής
προσφοράς όπως το συγκεκριµένο υπόδειγµα αποτελεί λόγω απόρριψής της.

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
A-2-3
A/A
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ρων, η Υπηρεσία δια- γράφου
τηρεί µονοµερώς το
δικαίωµα να αυξοµειώνει τον αριθµό
των σιτιζόµενων και
κατά συνέπεια των
ηµερήσιων µερίδων
σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 5
του παρόντος
Άρθρο 2ο
…………..
………….

……………
………………

……………..
……………

…………
…………

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Επισυνάπτονται κατά τα οριζόµενα στους Ειδικούς Όρους, Άρθρο 6ο, παρ.
1β.

Ο/ΟI ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και
Σφραγίδα /-ες

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ)
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

1

ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ

4 γεύµατα των 240ml (120 ml σκόνη διαλυµένη στα 120 ml νερό) έκαστο µε Γάλα 1ης
βρεφικής ηλικίας (0-6 µηνών) έτοιµο προς πόση

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
α. Με µέριµνα του αναδόχου να τοποθετηθεί
υποδοµή για την παροχή του γάλακτος (κουτιά
συσκευασίας -βραστήρες) εντός του χώρου της
Υπηρεσίας.
β. Να τηρείται ποσότητα 100 φακελ. χαµοµήλι σε
απόθεµα για τα βρέφη.
γ. Στο συσσίτιο περιλαµβάνεται και µια φιάλη 1,5
λίτρου ανά άτοµο εµφιαλωµένου νερού.

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ………………..
Α. ∆ΗΛΩΣΗ
Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι της
/των Εταιρείας /-ιών:

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ:
1.
Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την
Τεχνική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύµβασης για την
Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης του Κ.Υ.Τ. Κω / Λέρου, µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:
•
Την υπ’ αριθµ. 16/2017 ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, µε όλα τα
σχετικά Παραρτήµατα και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του διαγωνισµού.
•

Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό.

Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των Ειδικών Όρων
2.
των προς παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται
και αναλύονται στην ∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
στο σύνολό τους.
3.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας αναγνωρίζουν ότι το Τίµηµα της Προσφοράς µας περιλαµβάνει τις περιοχές µε τις αντίστοιχες τιµές ως κατωτέρω:

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΡΙ∆ΑΣ
Κέντρο / ∆οµή
ΣΙΤΙΣΗΣ (€)
(άνευ ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ
ΦΠΑ (%)
(για την περιοχή
ενδιαφέροντος)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ
(ΜΕΡΙ∆ΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΠΑΡ

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
A-3-2
∆ιευκρινίζεται ότι, η προσφερόµενη τιµή είναι ανά περιοχή ενδιαφέροντος.
Υπάρχει δυνατότητα, ο οικονοµικός φορέας να υποβάλει διαφορετική τιµή
ανά Κέντρο / ∆οµή εντός της ίδιας περιοχής ενδιαφέροντος (νοµό) και θα αξιολογηθεί µε τις αντίστοιχες προσφερόµενες τιµές των λοιπών συµµετεχόντων.
Επίσης, στην οικονοµική προσφορά (στήλη "ΠΑΡ") θα πρέπει υποχρεωτικά
(επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς) να δηλώνεται σαφώς ότι:
"Η προσφερόµενη τιµή, αφορά αποκλειστικά και µόνο το συγκεκριµένο Κέντρο / ∆οµή …………………"
Στην τιµή Ηµερήσιας Ατοµικής Μερίδας Σίτισης περιλαµβάνεται και το κόστος
προµήθειας µιας φιάλης εµφιαλωµένου νερού 1,5 λίτρων η οποία αντιστοιχεί σε
…..€ και αποτελεί δυνητική επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής η απόφαση
προµήθειας η οποία και θα µας κοινοποιηθεί κατά την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης.
Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση απόφασης για την µη προµήθεια της φιάλης ύδατος, τότε θα αφαιρεθεί το κόστος της, ισόποσα από την προσφερόµενη τιµή Ηµερήσιας Ατοµικής Μερίδας Σίτισης για την συγκεκριµένη Περιοχή Ενδιαφέροντος που έχει δηλωθεί στον Πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος.
4.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβαν γνώση και συµπεριέλαβαν στην
οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τελική τιµή) κάθε κόστος για την παρασκευή των γευµάτων, την µεταφορά και παράθεση αυτών στους συγκεκριµένους
χώρους παράθεσης στις περιοχές ενδιαφέροντος και την αποκοµιδή των απορριµµάτων που αφορούν στην διανοµή του συσσιτίου, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων
5.
(µισθοί και επιδόµατα προσωπικού, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, προβλεπόµενοι
φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες)
που βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά.
6.
Η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας κατάρτισαν την Οικονοµική Προσφορά τους
µε βάση τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους.
Ο/ΟI ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ
Υπογραφή /-ες
και
Σφραγίδα /-ες
Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ)
ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο µε
προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240
ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα σε
λίπος σε κάθε γεύµα αφαιρουµένου
του χυµού

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο αλεσµένο µε προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα σε λίπος σε κάθε γεύµα

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

∆ΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
α. Το γεύµα και το δείπνο να συνοδεύεται από 2
αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη.
β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να είναι 100-120 gr
γ. Κατά τις ηµέρες πρόβλεψης οµελέτας σε γεύµα/
Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο αλεσµένο
δείπνο, να αλέθεται το έτερο γεύµα της ίδιας ηµέµε προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240
ρας.
ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα σε
δ. Όλες οι ποσότητες υπολογίζονται στο µισό
λίπος σε κάθε γεύµα
ε. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι περίπου 1300 (+/-100
Kcal).
στ. Στο συσσίτιο περιλαµβάνεται και µια φιάλη 1,5
λίτρου ανά άτοµο εµφιαλωµένου νερού

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….)
Ηµεροµηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .....................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) ...........................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ………………….. ποσού ……………………...……. ευρώ4.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
5

διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………….. υπέρ
του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ..........................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
1

Σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 12/2015 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
4
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
5
Όπως υποσηµείωση 4.
2

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Α-4-2

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ...................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ....................., για
την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των της υπ’ αριθ. ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση / ........................... της
80 Α∆ΤΕ.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες6 από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα
έγγραφα της σύµβασης) ή µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε7.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ
6

Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο καθορισµός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ’ αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄ 740/2808-1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

7

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
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ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (1-12 ΕΤΩΝ)
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

η

1 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

1

∆ευτέρα

2

Τρίτη

3

Τετάρτη

4.

Πέµπτη

5.

Παρασκευή

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Φακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Ατοµικός χυµός 250 ml
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Κοτόπουλο 250-300gr
Τυρί Φέτα 50 gr
µε Ρύζι 100gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Ατοµικός χυµός 250 ml
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες
Πουρές 300 gr µε κόκκινη σάλτσα
150 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
Ατοµικός χυµός 250 ml
περιεκτικότητα σε λίπος
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr.
Τυρί Φέτα 50 gr
(συνολικά)
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τυρί φέτα 50 gr
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Ατοµικός χυµός 250 ml
Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

α. Το γεύµα και το δείπνο να
συνοδεύεται από 2 αραβικές πίτες
60 gr - 70 gr έκαστη.
β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να
είναι 100-120 gr.
γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr
δ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται σε
έτοιµα προς βρώση γεύµατα.
ε. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι 2400
(+/- 100Kcal) θερµίδων
στ. Στο συσσίτιο περιλαµβάνεται και
µια φιάλη 1,5 λίτρου ανά άτοµο
εµφιαλωµένου νερού

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Β-4-2
Α/Α

6.

7.

ΗΜΕΡΑ

Σάββατο

Κυριακή

ΠΡΩΙΝΟ
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ατοµικός χυµός 250 ml

Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής Γάλα εβαπορέ
240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος

Μοσχάρι 150 gr µε
Μακαρόνια 250 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες
150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

8.

∆ευτέρα

9.

Τρίτη

10.

11.

12.

Τετάρτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Πέµπτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Παρασκευή

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml
Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml
Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr
Μακαρόνια 150 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες
150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr.
(συνολικά)
Ένα (1) φρούτο εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
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Α/Α

ΗΜΕΡΑ

13.

Σάββατο

14.

Κυριακή

ΠΡΩΙΝΟ
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

ΓΕΥΜΑ
Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ατοµικός χυµός 250 ml

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr
Με Ρύζι 150gr
Ατοµικός χυµός 250 ml

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

∆ΕΙΠΝΟ
Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1.

Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους:
α. …………………………………………….., ως Πρόεδρο
β. ………………………………………………..,
γ. ………………………………………………..,
δ. …………………………………………….…..και
ε. ……………………………………..……….., ως µέλη,

συγκροτήθηκε δυνάµει της υπ' αριθµόν….. (1)….. ∆ιαταγής Συγκρότησης, προκειµένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της Σύµβασης…. (2) …… η οποία αφορά την προµήθεια……(3)…… και κοινοποιήθηκε στην
Επιτροπή µε την ….(4)…..∆ιαταγή.
2.
Σήµερα, ...(5)...., τα µέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ…
……(6)…… , µε την παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
τ……(8)…, προκειµένου να εξετάσουν τα προσκοµισθέντα προς έλεγχο υλικά της
Σύµβασης, (που εµφαίνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα) τα οποία αποτελούν……. (9)….. του συµβατικά συµφωνηµένου προς παράδοση υλικού. Γίνεται
µνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκοµίσθηκαν για έλεγχο εµπρόθεσµα.
3.
Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε
υπ' όψη της:
α.
β.
γ.
δ.

Τις διατάξεις του Ν.4024/11.
Τις διατάξεις του Ν.4412/16.
Την……..(1)……. ∆ιαταγή Συγκρότησής της.
Την………(4)…… ∆ιαταγή, µε την οποία της κοινοποιήθηκε η

Σύµβαση.
ε.
Το σύνολο της… (2)….. Σύµβασης, ιδίως δε τους όρους της που
αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει
όρους των υπό προµήθεια υλικών, στον τρόπο και τις µεθόδους διεξαγωγής του
παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συµβατικά συµφωνηµένη προς παράδοση
ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού.
στ. ………..(10)……………..
ζ. ………………………………
η. ………………………………
θ. ………………………………

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
A-5-2
ι.
Τα αποτελέσµατα των µακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους
προέβησαν σήµερα τα µέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί
τη παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του προµηθευτή.
4.
Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται
……(11)…… ότι τα προσκοµισθέντα προς έλεγχο υλικά πληρούν, από ποιοτική
άποψη, τους όρους της…..(2)…. Σύµβασης και κατά συνέπεια, µπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη των συµφερόντων της Υπηρεσίας.
…………………………………………(12)……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
5.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των προσκοµισθέντων υλικών, η οποία έγινε µε ακριβή καταµέτρησή τους, επί τη παρουσία του……(13)…… , διατεταγµένου υπεύθυνου του ….(14)……στον οποίο και
παρέδωσε τα ελεγχθέντα και παραληφθέντα υλικά.
6.
Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσµάτων του ελέγχου, συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνηµµένο Παράρτηµά του, µε το οποίο
συναποτελούν ένα σώµα) και υπογράφεται νόµιµα από τον Πρόεδρο και τα µέλη
της Επιτροπής, τον υπεύθυνο του Κέντρου και τον εκπρόσωπο του προµηθευτή.
Σηµειώνεται ότι, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος
αριθµός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόµενους από
τις διατάξεις του της κείµενης νοµοθεσίας, παραλήπτες.
Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
……………………

Τα µέλη
α. ………………
β. ………………

Ο Υπεύθυνος που παρέλαβε
Ο Πάροχος Υπηρεσιών
(ή ο εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος του)
…………………………………
Οδηγίες για την συµπλήρωση των κενών διαστηµάτων:
(1)
Γράφονται τα στοιχεία της ∆ιαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής.
(2)
Γράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία της Σύµβασης.
(3)
Γράφονται τα υλικά της Σύµβασης.
(4)
Γράφονται τα στοιχεία της ∆ιαταγής µε την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το
κείµενο της Σύµβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια
∆ιαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση.
(5)
Γράφεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου.
(6)
Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου.
(7)
Γράφεται το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του παρισταµένου εκπροσώπου του προµηθευτή.
(8)
Γράφεται η επωνυµία του προµηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύµβαση.
(9)
Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: µέρος, κατά περίπτωση.

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
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(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως π.χ.
το τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της Γ∆ΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 3433/2006).
(11) Γράφεται η λέξη: οµόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση.
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης µειοψηφούντος µέλους, γράφεται το ονοµατεπώνυµο του και
το σκεπτικό της διαφωνίας του.
(13) Γράφεται ο βαθµός και το ονοµατεπώνυµο του ∆ιαχειριστή.
(14) Γράφεται το Κέντρο.
Σηµείωση:
Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς διευκόλυνση της
Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ως παράρτηµα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην Σύµβαση. Σε
αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθµεί τα προς έλεγχο υλικά
στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αµέσως πριν την παρένθεση.

Ο ∆ντης της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη
διαµόρφωση του συγκεκριµένης Προσθήκης αναλόγως των θεσµικών κειµένων
περί προµηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα.

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

1

∆ευτέρα

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
1 αραβική πίτα 60 gr - 70 gr.

2

Τρίτη

3

Τετάρτη

4.

Πέµπτη

5.

Παρασκευή

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
1 αραβική πίτα 60 gr - 70 gr.

6.

Σάββατο

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
Αρτίδιο ολικής 100 gr

Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr

7.

Κυριακή

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
1 αραβική πίτα 60 gr - 70 gr.

Μοσχάρι 150 gr µε
Μακαρόνια 250 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Αρτίδιο ολικής 100 gr
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
1 αραβική πίτα 60 gr - 70 gr.
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
Αρτίδιο ολικής 100 gr

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ
η
1 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη
σάλτσα
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Φακόρυζο 300 gr
Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)
Τυρί Φέτα 50 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Κοτόπουλο 250-300gr
Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα
µε Ρύζι 100gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Πουρές 300 gr µε κόκκινη σάλτσα
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
gr. (συνολικά)
Πατάτες 150 gr
Τυρί φέτα 50 gr ,
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
α. Tο δείπνο να συνοδεύεται
από 2 αραβικές πίτες 60 gr 70 gr έκαστη
β. Οι ελιές είναι 20-30 gr
γ. Όλες οι ποσότητες
αναφέρονται σε έτοιµα προς
βρώση γεύµατα.
δ. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι
1800 (+/- 100Kcal)
ε. Στο συσσίτιο περιλαµβάνεται
και µια φιάλη 1,5 λίτρου ανά
άτοµο εµφιαλωµένου νερού

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Β-5-2
Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

8.

∆ευτέρα

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
Αρτίδιο ολικής 100 gr.

9.

Τρίτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
1 αραβική πίτα 60 gr - 70 gr.

10.

Τετάρτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Αρτίδιο ολικής 100 gr

11.

Πέµπτη

12. Παρασκευή

13.

Σάββατο

14.

Κυριακή

4ο ΕΓ/ΙΙ

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
1 αραβική πίτα 60 gr - 70 gr.
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
Αρτίδιο ολικής 100 gr.
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
1 αραβική πίτα 60 gr - 70 gr.
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος,
Αρτίδιο ολικής 100 gr.

ΓΕΥΜΑ
η
2 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Μακαρόνια 250 gr
µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr
Μακαρόνια 150 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

∆ΕΙΠΝΟ

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε
Πατάτες 150 gr

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά)

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr.
(συνολικά)

Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr
Με Ρύζι 150gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

4ο ΕΓ/ΙΙ

Ευστάθιος Νικόλτσης Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος
ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ)
Λγος (ΕΜ)

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

4ο ΕΓ/∆

∆ΟΙ

ΕΠΧΗΣ

∆ηµήτριος Μπραέσσας
Τχης (ΠΖ)

∆ηµήτριος Κανάκης
Ανχης (Ο)

Γεώργιος Μανουράς
Σχης (ΠΖ)

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1.

Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους:
α. …………………………………………….., ως Πρόεδρο
β. ………………………………………………..,
γ. ………………………………………………..,
δ. …………………………………………….…..και
ε. ……………………………………..……….., ως µέλη,

συγκροτήθηκε δυνάµει της υπ' αριθµόν….. (1)….. ∆ιαταγής Συγκρότησης, προκειµένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της Σύµβασης…. (2) …… η οποία αφορά την προµήθεια……(3)…… και κοινοποιήθηκε στην
Επιτροπή µε την ….(4)…..∆ιαταγή.
2.
Σήµερα, ...(5)...., τα µέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ…
……(6)…… , µε την παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
τ……(8)…, προκειµένου να εξετάσουν τα προσκοµισθέντα προς έλεγχο υλικά της
Σύµβασης, (που εµφαίνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα) τα οποία αποτελούν……. (9)….. του συµβατικά συµφωνηµένου προς παράδοση υλικού. Γίνεται
µνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκοµίσθηκαν για έλεγχο εµπρόθεσµα.
Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε
3.
υπ' όψη της:
α.
β.
γ.
δ.

Τις διατάξεις του Ν.4024/11.
Τις διατάξεις του Ν.4412/16.
Την……..(1)……. ∆ιαταγή Συγκρότησής της.
Την………(4)…… ∆ιαταγή, µε την οποία της κοινοποιήθηκε η

Σύµβαση.
ε.
Το σύνολο της… (2)….. Σύµβασης, ιδίως δε τους όρους της που
αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει
όρους των υπό προµήθεια υλικών, στον τρόπο και τις µεθόδους διεξαγωγής του
παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συµβατικά συµφωνηµένη προς παράδοση
ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού.
στ. ………..(10)……………..
ζ. ………………………………
η. ………………………………
θ. ………………………………
ι.
Τα αποτελέσµατα των µακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους
προέβησαν σήµερα τα µέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί
τη παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του προµηθευτή.

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
A-6-2
4.
Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται
……(11)…… ότι τα προσκοµισθέντα προς έλεγχο υλικά δεν πληρούν, από ποιοτική άποψη, τους όρους της…..(2)…. Σύµβασης και κατά συνέπεια, δε µπορούν να
παραληφθούν χωρίς βλάβη των συµφερόντων της Υπηρεσίας.
…………………………………………(12)……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσµάτων του ελέγχου, συ5.
ντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνηµµένο Παράρτηµά του, µε το οποίο
συναποτελούν ένα σώµα) και υπογράφεται νόµιµα από τον Πρόεδρο και τα µέλη
της Επιτροπής και τον παριστάµενο "υπεύθυνο" του ....(14)……. Γίνεται µνεία του
ότι ο παριστάµενος εκπρόσωπος του προµηθευτή….(15)……. το παρόν. Σηµειώνεται ότι, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος αριθµός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόµενους από τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
……………………

Τα µέλη
α. ………………
β. ………………
γ. ………………
δ. ………………

Ο Υπεύθυνος που δεν παρέλαβε
Ο Πάροχος Υπηρεσιών
(ή ο εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος του)
…………………………………
Οδηγίες για την συµπλήρωση των κενών διαστηµάτων:
(1)
Γράφονται τα στοιχεία της ∆ιαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής.
(2)
Γράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία της Σύµβασης.
(3)
Γράφονται τα υλικά της Σύµβασης.
(4)
Γράφονται τα στοιχεία της ∆ιαταγής µε την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το
κείµενο της Σύµβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια
∆ιαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση.
(5)
Γράφεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου.
(6)
Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου.
(7)
Γράφεται το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του παρισταµένου εκπροσώπου του προµηθευτή.
(8)
Γράφεται η επωνυµία του προµηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύµβαση.
(9)
Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: µέρος, κατά περίπτωση.
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως π.χ.
το τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της Γ∆ΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 3433/2006).
(11) Γράφεται η λέξη: οµόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση.
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης µειοψηφούντος µέλους, γράφεται το ονοµατεπώνυµο του και
το σκεπτικό της διαφωνίας του.
(13) Γράφεται ο βαθµός και το ονοµατεπώνυµο του ∆ιαχειριστή.
(14) Γράφεται το Κέντρο.
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(15)
ρίπτωση.

Γράφεται η λέξη: προσυπέγραψε ή οι λέξεις: αρνήθηκε να προσυπογράψει, κατά πε-

Σηµείωση:
Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς διευκόλυνση της
Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ως παράρτηµα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην Σύµβαση. Σε
αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθµεί τα προς έλεγχο υλικά
στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αµέσως πριν την παρένθεση.

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης
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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο, µε προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα σε λίπος σε
κάθε γεύµα

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο,
µε προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5%
περιεκτικότητα σε λίπος σε
κάθε γεύµα

Όµοιο µε το γενικό συσσίτιο,
µε προσθήκη γάλακτος εβαπορέ 240 ml πλήρες 3,5% περιεκτικότητα σε λίπος σε κάθε
γεύµα

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
α. Το γεύµα και το δείπνο να συνοδεύεται από 2 αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη
β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να είναι 100-120 gr
γ. Ηµερήσιο σιτηρέσιο είναι περίπου 2600 (+/-100
Kcal.
δ. Στο συσσίτιο περιλαµβάνεται και µια φιάλη 1,5 λίτρου ανά άτοµο εµφιαλωµένου νερού

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης
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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
12 Ιουλ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.600.163/500/19381/Σ.2165
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι
δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: 80 Ανωτέρα ∆ιοίκηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής / 4ο Επιτελικό Γραφείο
(80 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ: Ø
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Στρατόπεδο «Ο∆ΥΣΣΕΑ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ», Αµπάβρι, Κως, ΤΚ 85300
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Λγος (ΕΜ) Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος
- Τηλέφωνο: 22420-56443
- Ηλ. ταχυδροµείο: 80adte@army.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): Ø
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δοµών φιλοξενίας
προσφύγων - µεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Κω και Λέρου) / CPV 55322000-3]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: Ø
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες: Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων: Ø
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): 26/17
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία:

[ ]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Αρµόδιος ή αρµόδιοι1:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρηση2;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας [ ] Ναι [ ] Όχι
κατ’ αποκλειστικότητα, του άρθρου
20: ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»3 ή προβλέπει την εκτέλεση
συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή [...............]
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε
ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµέ- […...............]
νων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ερ- [….]
γαζοµένων ανήκουν οι απασχολούµενοι.
1

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

2

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
3

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.
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Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειµένου
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε
το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλό- α) [……]
γου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φοπιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, ρέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……][……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα ο- γ) [……]
ποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη
στον επίσηµο κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε ε) [ ] Ναι [ ] Όχι
θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες
που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθε-

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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ται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συµµετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [ ] Ναι [ ] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους5;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοι- β) [……]
νού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τµήµατα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµα- [ ]
τος ή των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.

5 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο

[……]

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και [……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοι- [……]
χεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις
µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις [ ]Ναι [ ]Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα
έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.

6 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του
Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες.”
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να [ ]Ναι [ ]Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργοΕάν ναι παραθέστε κατάλογο των προλαβίας;
τεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /
υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6
και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε
τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
8

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
9 10

2. δωροδοκία ,
3. απάτη11

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές

δραστηριότητες12

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση

της τροµοκρατίας13

14

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική α- [ ] Ναι [ ] Όχι
πόφαση εις βάρος του οικονοµικού

7 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
9 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη
νοµοθεσία).
11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων”.
12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή
την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις."
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Α-7-9
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16

Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α- α) Ηµεροµηνία:[ ], σηµείο-(-α): [ ], λόπόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα γος(-οι):[ ]
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[ ]·
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καΕάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηταδικαστική απόφαση:
λεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……]18
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφα- [ ] Ναι [ ] Όχι
σης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου
αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)19;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που [……]
λήφθηκαν20:

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνι- Απάντηση:
κής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπλη- [ ] Ναι [ ] Όχι
ρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης21,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
-[ ] Ναι [ ] Όχι
και δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης
-[……]·
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε -[……]·
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
γ.2)[……]·
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους;22

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

-[ ] Ναι [ ] Όχι
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, να ανα- Εάν ναι, να αναφερφερθούν λεπτοµε- θούν λεπτοµερείς
ρείς πληροφορίες πληροφορίες
[……]

[……]

21 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
22 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλε- των εγγράφων):23
κτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή α- Απάντηση:
φερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει [ ] Ναι [ ] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάστους τοµείς του περιβαλλοντικού,
βει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξικοινωνικού και εργατικού δικαίου24;
οπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του
λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε ο- [ ] Ναι [ ] Όχι
ποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου
Εάν ναι:

-[.......................]

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, -[.......................]
θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της επι-

24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2.
25 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
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χειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις26
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα27;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέπληροφορίες:
ας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύ- [ ] Ναι [ ] Όχι
παρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων28, λόγω της συµµετοχής του στη
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [ ] Ναι [ ] Όχι
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία

26 Άρθρο 73 παρ. 5.
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010.
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
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της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
[...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια30 κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις;

[ ] Ναι [ ] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
[……]
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβε- [ ] Ναι [ ] Όχι
βαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή
την ανάθεση;
29 Πρβλ άρθρο 48.
30 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εται- Απάντηση:
ρειών που συνάπτουν δηµόσιες
συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/
200531:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµο- [ ] Ναι [ ] Όχι
γής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]

31 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο
79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµε- Απάντηση
νων κριτηρίων επιλογής
Πληρεί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια ε- [ ] Ναι [ ] Όχι
πιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγε- […]
γραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται
στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής32; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται η- έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
λεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [ ] Ναι [ ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται η- έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
λεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]

32 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν
να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης:
και/ή,

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργα1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών):
σιών του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη [……],[……][…]νόµισµα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής33:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται η- (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
λεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
για τον αριθµό οικονοµικών ετών που
απαιτούνται είναι ο εξής:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……] […]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……] […]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……] […]
νόµισµα

και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργα- (αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα στον σιών):
τοµέα και για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή [……],[……][…] νόµισµα
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής34:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται η- έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
λεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]

33 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες […................................…]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4) Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίες35 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y36 -και η
αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφα- [……][…]νόµισµα
λιστική κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές [……..........]
ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβα- έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
σης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

35 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
36 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσέργων:
διορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβαΚατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοσης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
37
ράς , ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους […]
που έχει προσδιοριστεί:
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται ητων εγγράφων): [……][……][……]
λεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσπροµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις διορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
υπηρεσιών:
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβαΚατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο- σης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
ράς38, ο οικονοµικός φορέας έχει προ- […...........]
βεί στις ακόλουθες κυριότερες παΠεριγραφή
ραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει
τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:

ποσά

ηµεροµηνίες

παραλήπτες

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούς39:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να [……..........................]
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες40, ιδίως τους υπεύθυνους
για τον έλεγχο της ποιότητας:

37 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει
τα πέντε έτη.
38 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει
τα τρία έτη.
39 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
40 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού
φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει
να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
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Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων [……]
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί [……]
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας που διαθέτει
είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να [....……]
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που
πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη [ ] Ναι [ ] Όχι
διενέργεια ελέγχων41 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που
λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να [……]
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης:
41 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από αρµόδιο
επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
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8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο προσωπικό:
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του [........], [.........]
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη [……]
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό
για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, [....……]
να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας42 το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα [ ] Ναι [ ] Όχι
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται [ ] Ναι [ ] Όχι
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει
τα απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται η- (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
λεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προ- [ ] Ναι [ ] Όχι
σκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
42 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να
συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

ΑΔΑ: 6ΙΣΝ6-ΘΨΔ
Α-7-22
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

[….............................................]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται η- έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
λεκτρονικά, αναφέρετε:
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας Απάντηση:
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
να προσκοµίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα [……] [……]
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται η- έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
λεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
να προσκοµίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και δι- [……] [……]
ευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται η- έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
λεκτρονικά, αναφέρετε:
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι
οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού

Απάντηση:

Πληρεί τα αντικειµενικά και χωρίς δια- [….]
κρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό
του αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιη- [ ] Ναι [ ] Όχι44
τικά ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από
αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές αποδεικτικών (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά43, α- έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]45
ναφέρετε για το καθένα:

43 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
44 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται46, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν47.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ...
[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως
καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί
το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας
προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Μανουράς
Επιτελάρχης

ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Νικόλτσης
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ

46 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
47 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

