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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ –ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
---------------

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ
ΘεξαηζΫλη: 19-9-2018
Αξηζ. πξση.: 37452

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Απφ ηα ΞξαθηηθΨ ηεο 46εο/2018 ηαθηηθΪο ζπλεδξΫαζεο ηεο 17-9-2018
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 399/2018

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ, ΓΗΑ ΡΖΛ
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ, ΘΑΡΥ ΡΥΛ ΝΟΗΥΛ, ΚΔ ΡΗΡΙΝ
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ
ΡΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ & ΡΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ. ΓΗΑ ΡΑ ΔΡΖ 2018-2019» ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ ΡΝ
ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΑΞΝ 01/12/2018 ΔΥΠ 30/11/2019.
Πην Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 17 ηνπ κελφο Πεπηεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα
13:30 ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ
ηε κε αξηζ. πξση: 36664/13-9-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε θαη
δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Λ.3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Σξήζηνο Βξεηηάθνο (Ξξφεδξνο-Γήκαξρνο), 2)Διέλε Θαπνπζίδνγινπ (Αληηπξφεδξνο), 3) Πηπιηαλή
Κηράινγινπ (ηαθηηθφ κέινο), 4) Πηαπξνχια Ππξάθνπ (ηαθηηθφ κέινο), 5) Kσλζηαληίλνο Θνχβαξεο (ηαθηηθφ
κέινο) θαη 6) Γεκήηξηνο Θσκατδεο σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο Θπξηαθήο
Ληέξνπ).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Αλλα Γθξφδνπ (ηαθηηθφ κέινο), 2)Ξαλαγηψηεο Θαξαγηαλλίδεο (ηαθηηθφ κέινο) θαη 3) Γεψξγηνο Θαιακαξάο
(ηαθηηθφ κέινο)
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Ξξφεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Σξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Πηε ζπλέρεηα εηζεγνχκελνο ην 1ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 37014/17-9-2018
έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, ην νπνίν έρεη σο
εμήο:
Ξαξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010 ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο, γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο & ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. γηα ηα έηε 2018-2019» θαη
εηδηθφηεξα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2019.
Ππγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα αθνξά:
Α)Tελ παξνρή γάιαθηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, σο κέζν αηνκηθήο
πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Β) Tελ παξνρή γάιαθηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηεο Ξξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, σο κέζν αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, ζε ζπλέρεηα ηεο απφ 12-12-2012(ΦΔΘΑ΄240), δεκνζηεχζεθε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ,
πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.4111/2013(ΦΔΘΑ΄18) ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ
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πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ησλ
Ηδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ειήθζεζαλ:
1) Ζ απφθαζε αξηζ. 28/2018 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ξξσηνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο πεξί
έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο γάιαθηνο θαη δηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.
2) Ζ απφθαζε αξηζ. 24/2018 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο πεξί
έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο γάιαθηνο θαη δηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.
Δλ ζπλερεία νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπλέηαμαλ ηελ ππ΄ αξηζ. 128.0/2018 κειέηε γηα ηελ
πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΘεξαηζηλίνπΓξαπεηζψλαο & ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. γηα ηα έηε 2018-2019» θαη εηδηθφηεξα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018
έσο 30/11/2019.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2019 ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, έρεη
πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ € 190.621,96 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ΦΞΑ 13%).
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ), ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ηνπ Λ. 4412/2016 κε ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Ξξφεδξν θ. Σξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππφςε:
1.Ρν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2. Ρν άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/2010
3. Ρνλ Λ. 4111/2013 (ΦΔΘΑ΄18)
4. Ρνλ Λ. 4412/2016
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Ξξφεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Σξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Θαηφπηλ ηνχηνπ ην Πψκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ
Δγθξίλεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο, γηα ηελ παξνρή γάιαθηνο:
Α) ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, σο κέζν αηνκηθήο πξνζηαζίαο,
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Β) ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηεο Ξξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, σο κέζν αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζε
ζπλέρεηα ηεο απφ 12-12-2012(ΦΔΘΑ΄240), δεκνζηεχζεθε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, πνπ θπξψζεθε
κε ην Λ.4111/2013(ΦΔΘΑ΄18) ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ,
ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθψλ
ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
γηα ηα Ωηε 2018-2019» θαη εηδηθφηεξα ην ρξνληθφ δηΨζηεκα απφ 01/12/2018 Ωσο 30/11/2019.
Θαη ζπληάζζεη ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε σο θάησζη:

2

ΑΔΑ: 7Τ88ΩΕΣ-460

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ & ΑΞΝΘΖΘΥΛ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ
ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΡΥ ΡΥΛ ΝΟΗΥΛ
ΚΔ ΡΗΡΙΝ:
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ
ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ & ΡΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ.
ΓΗΑ ΡΑ ΔΡΖ 2018-2019
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ/ ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ : 190.621,96 ΔΟΥ
ΑΟΗΘ. ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ: ………………………..

Ν

ΓΪκαξρνο

ΘεξαηζηλΫνπ -Γξαπεηζψλαο

Έρνληαο ππφςε:
1. Ρν Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016).
3. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 45/Α/09-031999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
6. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
9. Ρελ ππ’ αξ. 53361/06 Θ..Α. πεξί «παξνρήο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο
ησλ Ν.Ρ.Α.
θαη κέηξσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ππ’ αξ 1503/11-10-2006 Φ.Δ.Θ. ηεχρνο Β’
θαη ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 31119/19-05-2008 (ΦΔΘ 990/Β΄/28-05-2008) Θ..Α. θαη ηελ
ΡΡ36586/10-07-2007 (ΦΔΘ 1323/10-07-2007) Θ..Α.
10. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 36586/10-7-2007 (ΦΔΘ 1323 Β’/30-7-2007) κε ζέκα «Ρξνπνπνίεζε ηεο
ππ’ αξηζκ. 53361/2-10-2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Ν. Ρ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο».
11. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 31119/19-5-2008 (ΦΔΘ 990 Β’/28-5-2008) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
53361/2-10-06 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε
ππαιιήινπο ησλ Ν. Ρ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο».
12. Ρε κε αξηζκφ 8/31-1-2011 Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο ηεο Ξ. Ν. Δ. – Ν. Ρ. Α., ηδίσο δε ην 14ν άξζξν .
13. Ρελ Νδεγία 92/46/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 1992 γηα ηε ζέζπηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ
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θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία λσπνχ γάιαθηνο, ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο θαη
πξντφλησλ κε βάζε ην γάια.
14. Ρελ Νδεγία 94/71/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1994 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Νδεγίαο
92/46/ΔΝΘ γηα ηε ζέζπηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία λσπνχ γάιαθηνο,
ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια.
15. Ρν Ξ.Γ. 56/1995 (ΦΔΘ 45 Α’/17-2-1995) «Ππκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Νδεγίεο
92/46/ΔΝΘ θαη 92/47/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή
θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια».
16. Ρνλ Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/ Α΄/07-04-2014) θαη εηδηθφηεξα ηελ ΞΝΞΑΟΑΓΟΑΦΝ ΠΡ.8
17. Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α),
18. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο
παξ 9εδ.β ηνπ άξζξνπ 209
19. Ρν άξζξν 4 ηεο απφ 12-12-2012 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ ηεχρνο Α΄240), πνπ θπξψζεθε
κε ην Λ.4111/2013(ΦΔΘ ηεχρνο Α΄ 18)
20. Ρελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (Φ.Δ.Θ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε «Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ
πεχζπλεο Γήισζεο » (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
21. Ρηο Θαηεπζπληήξηεο Νδεγία 15 & 23 ηεο ΔΑΑΓΖΠ «Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ
πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Λ. 4412/16
22. Ρν γεγνλφο φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο Θ.Α 10.6061.0003, 15.6061.0005,
20.6061.0005, 35.6061.0005, ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη ηνπο
αληίζηνηρνπο θσδηθνχο αξηζκνχο Θ.Α, πνπ ζα εγγξαθνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2019 .
23. Ρελ ππ΄ αξηζ. 5/2018 Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Γηαηάθηε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο πνπ
αλαξηήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ σο εγθεθξηκέλν αίηεκα κε αξηζκφ ΑΓΑΚ: «18REQ003684272»
24. Ρελ ππ΄ αξηζ. 4/2018 Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Γηαηάθηε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο πνπ
αλαξηήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ σο εγθεθξηκέλν αίηεκα κε αξηζκφ ΑΓΑΚ: «18REQ003684282»
25. Ρελ ππ΄ αξηζ. 128.0/2018 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ.
26. Ρν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ην νπνίν έιαβε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Κεηξψνπ
(ΑΓΑΚ) «18REQ003680852»
27. Ρελ ππ΄αξηζ. ……./2018 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο & ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. γηα ηα έηε 2018-2019 θαη εηδηθφηεξα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2019
28. Ρηο ππ΄ αξηζ. 37010/17-09-2018, 37011/17-09-2018, 37012/17-09-2018, 37013/17-09-2018 Απνθάζεηο
Αλαιήςεηο πνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ Γηαηάθηε νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ
Γήκνπ θαη κε ηηο νπνίεο δηαηέζεθαλ νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, σο έγθξηζε ηνπ Ξξσηνγελνχο Αηηήκαηνο ιακβάλνληαο
Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Κεηξψνπ (ΑΓΑΚ) «18REQ003692238»
29. Ρελ αλάγθε πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα ηελ παξνρή ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο θαη ηελ παξνρή γάιαθηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηεο Ξξσηνβάζκηαο
& Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα έηε 2018-2019 θαη εηδηθφηεξα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
01/12/2018 έσο 30/11/2019.
ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ
Αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηΪξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΩνλ
ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪο Ψπνςεο πξνζθνξΨ, απνθιεηζηηθΨ βΨζεη ηηκΪο γηα ηελ πξνκήζεηα
γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο & ησλ
Λ.Ξ.Γ.Γ. γηα ηα έηε 2018-2019» θαη εηδηθφηεξα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2019
πξνυπνινγηζκνχ πνζνχ 190.621,96 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ΦΞΑ 13%).
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Ζ δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ
ηνπο Θ.Α ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Θ.Α, πνπ ζα
εγγξαθνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, θαηαλεκεκέλε αλά έηνο σο αθνινχζσο:

ΔΡΝΠ 2018
ΑΞΝ: 01-12-2018
ΔΥΠ: 31-12-2018

ΔΡΝΠ 2019
ΑΞΝ: 01-012019
ΔΥΠ: 30-11-2019

ΠΛΝΙΝ
ΓΑΞΑΛΖΠ
ΑΞΝ: 01-122018
ΔΥΠ: 30-11-2019

ΘΥΓΗΘΝΗ
ΓΑΞΑΛΖΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

10.6061.0003

ΓαπΨλεο
γηα
ηελ
πξνκΪζεηα παξνρψλ ζε
εΫδνο (γΨια)

372,90 €

3.952,74 €

4.325,64 €

15.6061.0005

ΓαπΨλεο
γηα
ηελ
πξνκΪζεηα παξνρψλ ζε
εΫδνο (γΨια)

2.933,48 €

25.456,64 €

28.390,12 €

20.6061.0005

ΓαπΨλεο
γηα
ηελ
πξνκΪζεηα παξνρψλ ζε
εΫδνο (γΨια)

9.347,36 €

92.131,16 €

101.478,52 €

35.6061.0005

ΓαπΨλεο
γηα
ηελ
πξνκΪζεηα παξνρψλ ζε
εΫδνο (γΨια)

4.797,98 €

39.154,50 €

43.952,48 €

17.451,72 €

160.695,04 €

178.146,76 €

ΠΛΝΙΝ

Αληίζηνηρα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηεο Ξξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο
Δπηηξνπήο, θαηαλεκεκέλεο θαηά ηα έηε 2018-2019, σο αθνινχζσο:
1. Ξξσηνβάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηεο Ξξσηνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ έηνπο 2018, θαηά πνζφ ησλ
700,60 επξψ
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηεο Ξξσηνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ έηνπο 2019, θαηά πνζφ ησλ
7.356,30 επξψ
2. Γεπηεξνβάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ έηνπο 2018 θαηά πνζφ
ησλ 384,20 επξψ
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ έηνπο 2019 θαηά πνζφ
ησλ 4.034,10 επξψ
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηελ
ππ΄αξηζ. 128.0/2018 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ εληαίν
θαη αλαπφζπαζην κέξνο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ
φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο
ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πνςεθίνπο.
Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Ξξνζθνξψλ απφ ηνπο
πνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε
θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.
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ΠπλνπηηθΨ ΠηνηρεΫα

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ

ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ

ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ , Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ &
Απνζεθψλ

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Αλνηθηφο ειεθηξνληθφο

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΞΙΖ

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΘΑΗ
ΥΟΑ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

ΔΛΑΟΜΖΠ

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

ΥΟΑ

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π
Γεπηέξα 24/09/2018 θαη ψξα 11:00 π.κ.
Γεπηέξα 15/10/2018 θαη ψξα 11:00 π.κ.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ
ΑΛΑΓΘΥΛ ΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΡΝ
ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ & ΡΥΛ
Λ.Ξ.Γ.Γ. ΓΗΑ ΡΑ ΔΡΖ 2018-2019

ΘΥΓΗΘΝΗ CPV

CPV: 15511100-4 «ΞΑΠΡΔΟΗΝΚΔΛΝ ΓΑΙΑ»,

ΔΓΓΖΡΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΝΙΔΠ

1.Δγγχεζε ζπκκεηνρΪο ζην δηαγσληζκφ, πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο .
2.Δγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ
5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ

190.621,96 €

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

180 εκέξεο

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΡΕΝΙΗΑΠ, ΡΖΙ.2132074755

ΑΟΘΟΝ 1ν: Σξφλνο θαη ηφπνο δηεμαγσγΪο ηνπ δηαγσληζκνχ
Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο,
χζηεξα απφ πξνζεζκία εΫθνζη δχν (22) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην
ΘΚΖΓΖΠ (Ξαξ. 1α άξζξνπ 121 ηνπ Λ.4412/2106)
θαη δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν
6
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Όζνη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά,
σο αθνινχζσο:
ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ :

www.promitheus.gov.gr

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ θαη ψξα ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

24/09/2018 ψξα11:00 π.κ.

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ θαη ψξα ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

15/10/2018 ψξα11:00 π.κ.

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα.
Θάζε Νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ
(νιηθή πξνζθνξά).
ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ
Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε, ε πνζφηεηα θαη νη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε πνπ
ζπληάρζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο.
Δηδηθφηεξα:
● ΓΑΙΑ ΞΑΠΡΔΟΗΥΚΔΛΝ ΚΔ 3,5% ΘΑΗ 1,5% ΙΗΞΑΟΑ, CPV: 15511100-4, (168.692 Ιίηξα)
Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο.
Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016 (Α΄ 147) θαη ηελ κε αξ.
56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.).
ΑΟΘΟΝ 2ν: Ρεχρε δεκνπξΨηεζεο
Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α) ε ζχκβαζε
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε
γ) Ζ ππ΄ αξηζ. 128.0/2018 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ
δ) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
ΑΟΘΟΝ 3ν: Γιψζζα δηαδηθαζΫαο
3.1
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε
άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
3.2.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/19841 (Α' 188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ
ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην
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πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα
ππεξεζία.
3.3.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ.
3.4.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
ΑΟΘΟΝ 4ν: ΓεθηνΫ ζην δηαγσληζκφ
α. ΓεθηνΫ ζην δηαγσληζκφ
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
β. ΔγγξαθΪ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ –ππνβνιΪ πξνζθνξψλ
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr )
αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο:
 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν
«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο:
 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη κε
ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην
ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε
ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο
Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ.
 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο –ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ
ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ
αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ
δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε
εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο
Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ.
 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε
Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο:
 είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
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είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ
κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή
αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
Ππζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ.
Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο
ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.
Νη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ςεθηαθά ππνρξεσηηθά
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 6 ηεο Ξ1-2390/2013.
Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016 (Α΄ 147) θαη ηελ κε αξ.
56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.).
ΑΟΘΟΝ 5ν : ΠπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο – δηεπθξηλΫζεηο επΫ ησλ εγγξΨθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 10 εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε
ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο,
δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά
ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ
αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ
αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
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ΑΟΘΟΝ 6ν:Σξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα Ωγγξαθα
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ
παξάγνληαη ζην Πχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο
δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα
ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΑΞ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΘ Β’ 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο
πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013.

ΑΟΘΟΝ 7ν: Ιφγνη απνθιεηζκνχ
Απφ ην δηαγσληζκφ απνθιεΫνληαη:
1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα,
απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
Νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο
Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309
ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ).»
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
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Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
ΔΨλ ζηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο (α) Ωσο (ζη) ε πεξΫνδνο απνθιεηζκνχ δελ Ωρεη θαζνξηζηεΫ κε
ακεηΨθιεηε απφθαζε, απηΪ αλΩξρεηαη ζε πΩληε (5) Ωηε απφ ηελ εκεξνκελΫα ηεο θαηαδΫθεο κε
ακεηΨθιεηε απφθαζε.

2. ΑπνθιεΫεηαη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδΪπνηε νηθνλνκηθφο
θνξΩαο:
α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα
κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα
ηελ θαηαβνιή ηνπο.
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή
«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή
ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ
απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
ΑΟΘΟΝ 8ν: ΘξηηΪξηα επηινγΪο
8.1 Θαηαιιειφηεηα γηα ηελ Ψζθεζε ηεο επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.

ΑΟΘΟΝ 9ν: Ξεξηερφκελν πξνζθνξψλ – ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο
Ρα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ θαθΩισλ ηεο πξνζθνξΨο νξΫδνληαη σο εμΪο:
(Α) Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο - ΡερληθΪ πξνζθνξΨ» θαη
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(Β) Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ».
Α. Ξεξηερφκελα (ππν)θαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο - ΡερληθΪ πξνζθνξΨ»
Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά
θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. Ππγθεθξηκέλα:
Α1. ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο
Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα
εμΪο δηθαηνινγεηηθΨ, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην λ. 4155/13((ΦΔΘ/Α/29-5-2013) θαη ηελ κε
αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
Α1.1) ΡππνπνηεκΩλν Ωληππν πεχζπλεο ΓΪισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ Ψξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ
Λ.4412/16 , ην νπνίν αλαξηάηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ΔΠΖΓΖΠ , απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα
ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλεηαη ζηα αληίζηνηρα πεδία απηνχ , ψζηε λα δειψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Ψξζξα 7 θαη 8
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α
ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15 & 23. Ρν ΡΔΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΠ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ).
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ), ην
νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 7.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν
πεχζπλεο Γήισζεο ( ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Α 1.2 ) Δγγχεζε ζπκκεηνρΪο, θαηΨ ηα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 20 ηεο δηαθΪξπμεο

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε
κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηε παξ 1 λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη
δηθαηνινγεηηθά εΫλαη ελδεηθηηθΨ ε εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζπκκεηνρΪο, ηα πξσηφηππα Ωγγξαθα ηα
νπνΫα Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ ηδησηηθνχο θνξεΫο θαη δελ θΩξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη
ηα Ωγγξαθα πνπ θΩξνπλ ηε ΠθξαγΫδα ηεο ΣΨγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα
πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ
πξσηνηχπσλ. (Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά).
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Δηδηθά γηα ηα ηερληθά θπιιάδηα είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε ηνπο ζε απιά θσηναληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 θαη ηελ ΓΗΠΘΞΝ/Φ.15/11932/11.6.2014 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο
Νξγάλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ, Γηεχζπλζε Πρέζεσλ Θξάηνπο –Ξνιίηε ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Πε πεξίπησζε φπνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ πξνζθνκηζζνχλ εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ησλ
ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ε ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ δελ απνζθξαγίδεηαη θαη απνθιείεηαη
απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα
ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο
ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα
θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ.
Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ
ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα.
Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ
πξνζθνξψλ.
Α2. ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ.
Πηνλ (ππφ) θΨθειν «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο – ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά
ηα θάησζη :
Α) Ζ ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ ε νπνία ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα
ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ
θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ
ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία.
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 128.0/2018 Κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ
πεξεζηψλ, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.
Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο
άλσ Ξαξάξηεκα.
Νη πξνζθΩξνληεο ππνβΨινπλ ειεθηξνληθΨ καδΫ κε ηελ ηερληθΪ πξνζθνξΨ θαη ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
Β) Ξηζηνπνηεηηθφ ISO 22000 ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο ή ηζνδχλακν
απηνχ
Γ) πεχζπλε δΪισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνΫα ζα δειψλεηαη:
 Όηη αλαιακβάλεη λα εγθαηαζηήζεη ηθαλφ αξηζκφ ςπγείσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο παξάδνζεο (4
ζεκεία γηα ηνλ Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο – 4 ζεκεία γηα ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο) έρνληαο θαη ηελ
επζχλε ζπληήξεζήο ηνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ γάιαθηνο
 Όηη ηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο θαηφπηλ
ηεο εθάζηνηε παξαγγειίαο, ζε ρξφλν ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ
δεηνχκελν.
 Όηη ζα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηάζνπλ ειαηηψκαηα, ή δελ ζα
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε.
 Ρν εξγνζηάζην ην νπνίν ζα παξαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα είδε, (εθφζνλ θπζηθά δελ ηα παξάγεη ν
ίδηνο) ή ηνλ παξαγσγφ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ.
 Όηη αλαιακβάλεη λα παξαδίδεη κε αζθαιή ηξφπν ην γάια ζηνπο ηφπνπο παξάδνζεο πνπ νξίδεη ν Γήκνο
θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
Β. ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ
Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
πξνζθέξνληα. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν
13

ΑΔΑ: 7Τ88ΩΕΣ-460
«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε
κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη
ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθΪ ειεθηξνληθΪ θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκΪ πξνζθνξΨο ηελ ηηκΪ κε
δχν (2) δεθαδηθΨ ςεθΫα (αξηζκφ) αλΨ ιΫηξν (lt) παζηεξησκΩλνπ γΨιαθηνο 3,5% & 1,5% ιηπαξΨ
πνπ πξνζθΩξνπλ απφ ηελ ΡηκΪ ΑλαθνξΨο πνπ ηΫζεηαη ζηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε γηα ην ππφ
πξνκΪζεηα εΫδνο.
ΡηκΩο ΑλαθνξΨο γηα ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ :
Ρηκή αλαθνξάο Ξαζηεξησκέλνπ Γάιαθηνο 3,5% & 1,5% ιηπαξά : = 1,00 ρσξίο Φ.Ξ.Α 13%.
ΡηκΩο:
Νη ηηκέο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δίδνληαη αλά ηηκή ιίηξνπ (lt).
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθΪλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ιίηξν (lt), ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΑΟΘΟΝ 10ν: Ξξνζθεξφκελε ηηκΪ
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο θαη ε δαπάλε γηα ηηο
αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο. Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακείλνπλ
ζηαζεξέο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Γελ επηηξέπνληαη πξνζθνξέο κεγαιχηεξεο
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο ή αξλεηηθέο εθπηψζεηο.
ΑΟΘΟΝ 11ν: Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επφκελε
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (άξζξν 97 παξ.1 Λ.4412/16).
Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (180 εκέξεο). Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ
παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε
ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θoξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε,
ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί
θoξείο (άξζξν 97 παξ.4 Λ.4412/16).
ΑΟΘΟΝ 12ν: ΠπκπιΪξσζε – απνζαθΪληζε δηθαηνινγεηηθψλ
Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο
πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ
έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε
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πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
δελ ιακβάλεηαη ππφςε (άξζξν 102, παξ.1, Λ.4412/16).
Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια
ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε
αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία
ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ,
δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ
ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε,
θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή
εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε
θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί (άξζξν 102, παξ.2, Λ.4412/16).
Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο. (άξζξν 102, παξ.3, Λ.4412/16)
Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1
έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ
αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 102, παξ.5, Λ.4412/16).
ΑΟΘΟΝ 13ν: Απφξξηςε πξνζθνξψλ
1. Θάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 9 «Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ – Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»
πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΑΟΘΟΝ 14ν : ΓεκνζΫεπζε
Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζα κεξηκλήζεη γηα ηα αθφινπζα:
 ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζηηο πξνβιεπφκελεο εθεκεξίδεο.
 ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ηε δεκνζίεπζε ζηε Γηαχγεηα,
 ηελ θαηαρψξεζε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Θ.Ζ.Κ.Γ.Π.) θαη ζην Δζληθφ
Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ).
Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν .
ΑΟΘΟΝ 15ν : ΑπνζθξΨγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ -ΑλαθΪξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηΩζζεξηο (4) εξγΨζηκεο εκΩξεο κεηΨ ηελ
θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ Ϊηνη ζηηο 19/10/2018 θαη ψξα 11:00 π.κ.
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Θαηά ηελ
πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ
«ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο - ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ».
Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα
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κέιε ηνπ νξγάλνπ.
β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη
εληαίν πξαθηηθφ,
ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα
απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ.
4412/2016.
Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Πηε ζπλΩρεηα εθδΫδεηαη απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ κηα απφθαζε, κε ηελ νπνΫα επηθπξψλνληαη ηα
απνηειΩζκαηα
φισλ ησλ αλσηΩξσ ζηαδΫσλ («ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο», «ΡερληθΪ
ΞξνζθνξΨ» θαη «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ»), ε νπνΫα θνηλνπνηεΫηαη κε επηκΩιεηα απηΪο ζηνπο
πξνζθΩξνληεο κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ζπζηΪκαηνο ΔΠΖΓΖΠ.
ΘαηΨ ηεο αλσηΩξσ απφθαζεο ρσξεΫ πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Ψξζξν 22 ηεο παξνχζαο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
ΑΟΘΟΝ 16ν: Ξξφζθιεζε γηα ππνβνιΪ δηθαηνινγεηηθψλ
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ εηδνπνηεί ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («ππνςήθην αλάδνρν»), λα
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74) ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, σο απνδεηθηηθά
ζηνηρεία γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πιήξσζεο ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ χζηεξα απφ ζρεηηθΪ εηδνπνΫεζε-πξφζθιεζε, θαιεΫ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν
λα πξνζθνκΫζεη ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο. Αλ ζηηο εηδηθΩο δηαηΨμεηο πνπ δηΩπνπλ ηελ
ΩθδνζΪ ηνπο, δελ πξνβιΩπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη Ωγθπξα εθφζνλ
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θΩξνπλ εκεξνκελΫα Ωθδνζεο εληφο ελελΪληα (90) εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελΫαο
ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο. Νη Ωλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ
πξνζθνκΫδνληαη γηα αλαπιΪξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξΩπεη επΫζεο λα θΩξνπλ εκεξνκελΫα εληφο
ελελΪληα (90) εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο
πξφζθιεζεο.
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνβάιιεη κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη σο θαησηέξσ ζην παξφλ άξζξν.
Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην Πχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζε απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1
Λ.4250/14), ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απαηηεί ηα πηζηνπνηεηηθά, ηηο βεβαηψζεηο θαη ηα ινηπά απνδεηθηηθά κέζα
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 80 θαη ζην Ξαξάξηεκα ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο
Α΄ ηνπ Λ. 4412/16 (Α΄147) σο απφδεημε ηεο κε χπαξμεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα
73 θαη 74 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
H αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/16 (Α΄147), φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο
παξνχζαο:
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.
4412/2016 ήηνη :
Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο
ρξενθνπίαο.
Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
(2) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ αξκφδηα θαηΨ πεξΫπησζε αξρΪ, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη
φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. (i)
(i) Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα
ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. Ρα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ηα
ππφινηπα απνδεηθηηθά κέζα απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
ππνζπζηήκαηνο.
(3) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο
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Δξγαζηαθψλ ΠρΩζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ ππεξεζία δελ εθδίδεη ην αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθφ, γίλεηαη δεθηή έλνξθε βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ Λ. 4412/2016.
(4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεΫνπ ΔπηκειεηεξΫνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.
(5) Ρα λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, ψζηε λα πξνθχπηεη ηφζν ν λφκηκνο εθπξφζσπνο
φζν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. γηα εηαηξείεο (π.ρ. ΦΔΘ ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλν ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ. θηι. αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο). Γηα ηηο αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο, απαηηείηαη ππνβνιή ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε πεξίπησζε
αιινδαπψλ θαη ην έγγξαθν έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο/επηηεδεπκαηία (ή/θαη κεηαβνιέο απηνχ) απφ ηελ
αξκφδηα Γ.Ν..
Πεκεηψλεηαη εηδηθΨ φηη:
Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε
απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΨηνπο- κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο
θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο. Πηελ θαηά ηα άλσ
ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη
φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε
(15) επηπιένλ εκέξεο.
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή
ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα
ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ.4412/16, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην
αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο( ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ) γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο είηε
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη
κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή (κέζσ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ) θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί
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κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ αλάδνρν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «Δπηθνηλσλία», ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
ΑΟΘΟΝ 17ν: ΘξΫζε ησλ απνηειεζκΨησλ ηνπ δηαγσληζκνχ
1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη :
α. Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ
ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.104 ηνπ Λ.4412/16.
β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 106 ηνπ
Λ.4412/16.
2. Πχκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Λ.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο
ΑΟΘΟΝ 18ν:Θαηαθχξσζε- Πχλαςε ζπκθσλεηηθνχ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ
ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ
θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη
κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί
απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Λ.4412/16, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο.
O αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή επηκέξνπο ζπκβάζεσλ κε θάζε θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο
ήηνη :
α) Ρνλ Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο
β) Ρελ Ξξσηνβάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή
γ) Ρελ Γεπηεξνβάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ζ ζχκβαζε ζα γίλεη ζε έγγξαθν ηνπ θάζε θνξέα πινπνίεζεο θαη ζα ππνγξαθεί απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θάζε θνξέα.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη
ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
ΑΟΘΟΝ 19ν: ΓηΨξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο

Ζ ζχκβαζε ζα δηαξθέζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο ηηο 30/11/2019 θαη ζα κπνξεί
λα θαηαγγειζεί θαη πξν ηεο ιήμεο ηεο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ απηήο απφ ην κεηνδφηε
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Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο, κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ
πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3)
κελψλ, ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, σο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.
Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο
ηνχην ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε ε πεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ γάιαθηνο πνπ
αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ελψ ζε ελδερφκελν πνπ ιήμεη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη νη
αλσηέξσ πνζφηεηεο δελ έρνπλ εμαληιεζεί, ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε απφ ηελ ελέξγεηα απηή. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ
ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ γάιαθηνο, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο πεξεζίαο.
ΑΟΘΟΝ 20ν: ΔγγπΪζεηο
α) Δγγχεζε ζπκκεηνρΪο ζην δηαγσληζκφ
Ρν χςνο ηεο εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζε ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% επί ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ην ΦΞΑ ήηνη 3.373,84 επξψ (άξζξν 72 παξ.1α ηνπ Λ.4412/16).
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, Ϊηνη δηαθφζηεο δΩθα (210) εκΩξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΩξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (ζηελ πξνθεηκΩλε πεξΫπησζε ηεο θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο
πξνζθνξψλ). Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α1) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
α2) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ.
β) Δγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο
Ρα χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν ΦΞΑ
θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε
απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ πιένλ 2
κήλεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ
απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ.
Νη πξναλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή
λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην
Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο, ε
επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.
Νη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηεο
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παξνχζαο δηαθήξπμεο.
ΑΟΘΟΝ 21ν: ΔθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16, β) νη φξνη ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/16
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 22ν: ΞξνδηθαζηηθΩο ΞξνζθπγΩο - ΞξνζσξηλΪ ΓηθαζηηθΪ ΞξνζηαζΫα
Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή
είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε
πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15)
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ
ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή
Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document
Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη
ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 .Α..
Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο
ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ:
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• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ
ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο
πξνζθπγήο.
Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ
ΑΔΞΞ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.

ΑΟΘΟΝ 23ν: ΚνλνκεξΪο ιχζε ηεο ζχκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 24ν: ΞαξαιαβΪ-ηξφπνο πιεξσκΪο-θξαηΪζεηο
Ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλέο παξαδφζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζε θαη ε αληίζηνηρε πνζφηεηα γάιαθηνο ζα
παξαδίδεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζηνλ ρψξν πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ
δαπάλε λα πξνζθνκίζεη θαη λα ζπληεξεί ζε θαιή ιεηηνπξγία ςπγεία δηαηεξήζεσο ηνπ πξντφληνο ζηνπο
ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Πηε ζπζθεπαζία πξέπεη απαξαηηήησο λα γξάθεηαη εληχπσο ε εκεξνκελία ηεο παζηεξίσζεο θαη ε εκεξνκελία
ιήμεο θαη λα παξαδίδεηαη ζε ςπγεία ,ηα νπνία ν Ξξνκεζεπηήο ζα παξαδψζεη δσξεάλ ζηνπο ηφπνπο πνπ ζα
ηνπ νξίζεη ν Γήκνο θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Ρα ςπγεία ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλν
ζψκα θαη δπζνζκία θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο.
Ρν γάια πξέπεη λα είλαη αγλφ αγειαδηλφ, πνπ ζα δηαηεξεί ηα θπζηθά ζξεπηηθά ηνπ ζπζηαηηθά θαη ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
187/98 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο θαη εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε απηή κε ηελ .Α. 187/98
(ΦΔΘ Β’.765/24-7-98).
Ρν γάια ζα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ , κε βηδσηφ θαπάθη αζθαιείαο . Γελ πξέπεη λα
είλαη ειιηπνβαξή, ρηππεκέλε θ.ι.π.. Πηε ζπζθεπαζία επίζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο
22

ΑΔΑ: 7Τ88ΩΕΣ-460
«παζηεξησκέλν», ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ε δηάξθεηα θαη ε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ. Νη
ελδείμεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη κε επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο.
Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο πνπ ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή δελ ζα αληηζηνηρεί
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ απφ ην Γήκν.
Δθφζνλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ε
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνηείλεη αληηθαηάζηαζε απηψλ θαη αλ ν πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθσζεί
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα, πέξαλ ηεο έθπησζεο ν Γήκνο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε ηνπο σο δαπάλεο
κε ηελ εγγπεηηθή ηνπ αλαδφρνπ.
Ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα εγθαηαζηήζεη ηθαλφ αξηζκφ ςπγείσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο
παξάδνζεο (4 ζεκεία γηα ηνλ Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο – 4 ζεκεία γηα ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο) έρνληαο
θαη ηελ επζχλε ζπληήξεζήο ηνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ
γάιαθηνο
Κε θάζε παξάδνζε εηδψλ ζα εθδίδνληαη δειηία απνζηνιήο, θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζα εθδίδνληαη αληίζηνηρα
ηηκνιφγηα, ζχκθσλα κε ηα εθδνζέληα δειηία απνζηνιήο αλά ππεξεζία γηα ηνλ Γήκν θαη αλά Πρνιηθή
Δπηηξνπή θαη κε ηηο ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ (ηηκέο κνλάδνο)
Ζ ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδψλ ζα πιεξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηκεκαηηθά, κεηά ηελ εθάζηνηε παξαιαβή
ηνπο, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη αθνχ
ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.
Πηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α)
Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ
αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219. β) Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ,
εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». δ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο (άξζξν 200 παξ.5 ηνπ Λ.4412/16). Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν
δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 200
παξ.6 ηνπ Λ.4412/16).
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.
ΑΟΘΟΝ 25Ν : ΡεθκΪξην γηα ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα
Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε
πεξίπησζε έλσζεο-θνηλνπξαμίαο) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαθεξφκελε λνκνζεζία.
Νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο εξκελεχνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αληίζεζή ηνπο κε
θαλφλεο δηθαίνπ. Πε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο φξνπ ηεο πξνθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ
ηεπρψλ ηεο) πξνο επηηαθηηθφ θαλφλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο ππεξηζρχεη ν θαλφλαο
δηθαίνπ.
ΑΟΘΟΝ 26Ν :ΓηαδηθαζΫα επΫιπζεο δηαθνξψλ

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ
Γήκνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηνλ ΞεηξαηΨ αξκφδηα δηθαζηΪξηα. Δίλαη
απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ
θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο.

ΑΟΘΟΝ 27Ν :ΙνηπΩο δηαηΨμεηο
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1. Ζ πεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε
δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.
2. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην
ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ.
Ν Γήκαξρνο
Βξεηηάθνο Σξήζηνο

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΥΛ
--------------------------------------------------------------------

«ΞξνκΪζεηα γΨιαθηνο γηα ηελ θΨιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκΩλσλ ηνπ ΓΪκνπ
ΘεξαηζηλΫνπ-Γξαπεηζψλαο θαη ησλ N.Ξ.Γ.Γ. γηα ηα Ωηε 2018-2019»
CPV: 15511100-4

Ξξνυπνινγηζκφο: 190.621,96€
Αξ. Κει.: 128.0 / 2018

ΘεξαηζΫλη 12/09/2018
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ- ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΥΛ

«Προμήθεια γάλακηος για ηην κάλσυη
ηφν 15REQ00283114
αναγκών ηφν δικαιούτφν
ΑΓΑΚ:
2015-06-08
εργαζομένφν ηοσ Δήμοσ ΚεραηζινίοσΔραπεηζώνας και ηφν Ν.Π.Δ.Δ. για ηα
έηη 2018-2019»
Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 2018

TEXNIKH EKΘΔΠΖ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο θαη ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηα έηε 2018-2019.
Δηδηθφηεξα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζε είδνο «παζηεξησκέλν γάια» γηα ηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηνπ
Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο πνπ εξγάδνληαη ζηα
ζρνιεία ηεο Ξξσηνβάζκηάο & Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, γηα
ην έηνο 2018-2019 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2019.
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα:
1. Ρν Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016).
3. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 45/Α/09-031999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
6. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)
- δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
9. Ρελ ππ’ αξ. 53361/06 Θ..Α. πεξί «παξνρήο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Ν.Ρ.Α. θαη
κέηξσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ππ’ αξ 1503/11-10-2006 Φ.Δ.Θ. ηεχρνο Β’ θαη ε
νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 31119/19-05-2008 (ΦΔΘ 990/Β΄/28-05-2008) Θ..Α. θαη ηελ
ΡΡ36586/10-07-2007 (ΦΔΘ 1323/10-07-2007) Θ..Α.
10. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 36586/10-7-2007 (ΦΔΘ 1323 Β’/30-7-2007) κε ζέκα «Ρξνπνπνίεζε ηεο
ππ’ αξηζκ. 53361/2-10-2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο
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πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Ν. Ρ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο».
11. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 31119/19-5-2008 (ΦΔΘ 990 Β’/28-5-2008) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
53361/2-10-06 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε
ππαιιήινπο ησλ Ν. Ρ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο».
12. Ρε κε αξηζκφ 8/31-1-2011 Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο ηεο Ξ. Ν. Δ. – Ν. Ρ. Α., ηδίσο δε ην 14ν άξζξν .
13. Ρελ Νδεγία 92/46/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 1992 γηα ηε ζέζπηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία λσπνχ γάιαθηνο, ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο θαη
πξντφλησλ κε βάζε ην γάια.
14. Ρελ Νδεγία 94/71/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1994 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Νδεγίαο
92/46/ΔΝΘ γηα ηε ζέζπηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία λσπνχ γάιαθηνο,
ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια.
15. Ρν Ξ.Γ. 56/1995 (ΦΔΘ 45 Α’/17-2-1995) «Ππκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Νδεγίεο
92/46/ΔΝΘ θαη 92/47/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή
θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια».
16. Ρνλ Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/ Α΄/07-04-2014) θαη εηδηθφηεξα ηελ ΞΝΞΑΟΑΓΟΑΦΝ ΠΡ.8
17. Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α),
18. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο
παξ 9εδ.β ηνπ άξζξνπ 209
19. Ρν άξζξν 4 ηεο απφ 12-12-2012 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ ηεχρνο Α’ 240), πνπ θπξψζεθε
κε ην Λ.4111/2013 (ΦΔΘ ηεχρνο Α’18).
Ρν γάια ζα είλαη παζηεξησκέλν ζχκθσλα κε ηνπο αγνξαλνκηθνχο θαη πγεηνλνκηθνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ ζπζθεπαζία.
Θα πιεξνί φιεο ηηο δηαηάμεηο πγηεηλήο δηάζεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο θείκελεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Λνκνζεζίαο θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο Δ.Δ. 92/46 θαη 94/71
θαη ην Ξ.Γ. 56/1995.
Ζ θαζαξΪ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ζα εΫλαη Ωλα ιΫηξν αλΨ ζπζθεπαζΫα.
Νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη έλα ιίηξν γηα θάζε εκέξα θαζψο θαη ηηο αξγίεο ή ηηο εμαηξέζηκεο ζε φζνπο
εξγάδνληαη.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 190.621,96 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ΦΞΑ 13%)
θαη ε δαπάλε αλά θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:

Α) ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ

ΘΥΓΗΘΝΗ
ΓΑΞΑΛΖΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

10.6061.0003

ΓαπΨλεο γηα ηελ
πξνκΪζεηα
παξνρψλ
ζε
εΫδνο (γΨια)

ΔΡΝΠ 2018
ΑΞΝ: 01-12-2018
ΔΥΠ: 31-12-2018

ΔΡΝΠ 2019
ΑΞΝ: 01-01-2019
ΔΥΠ: 30-11-2019

ΠΛΝΙΝ
ΓΑΞΑΛΖΠ
ΑΞΝ: 01-122018
ΔΥΠ: 30-11-2019

372,90 €

3.952,74 €

4.325,64 €
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15.6061.0005

ΓαπΨλεο γηα ηελ
πξνκΪζεηα
παξνρψλ
ζε
εΫδνο (γΨια)

2.933,48 €

25.456,64 €

28.390,12 €

20.6061.0005

ΓαπΨλεο γηα ηελ
πξνκΪζεηα
παξνρψλ
ζε
εΫδνο (γΨια)

9.347,36 €

92.131,16 €

101.478,52 €

35.6061.0005

ΓαπΨλεο γηα ηελ
πξνκΪζεηα
παξνρψλ
ζε
εΫδνο (γΨια)

4.797,98 €

39.154,50 €

43.952,48 €

17.451,72 €

160.695,04 €

178.146,76 €

ΠΛΝΙΝ

Β) ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ

ΘΥΓΗΘΝΗ
ΓΑΞΑΛΖΠ
Α΄ ΒΑΘΚΗΑ
ΠΣΝΙΗΘΖ
ΔΞΗΡΟΝΞΖ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΓαπΨλεο γηα ηελ
πξνκΪζεηα
παξνρψλ
ζε
εΫδνο (γΨια)

ΔΡΝΠ 2018
ΑΞΝ: 01-12-2018
ΔΥΠ: 31-12-2018

ΔΡΝΠ 2019
ΑΞΝ: 01-01-2019
ΔΥΠ: 30-11-2019

ΠΛΝΙΝ
ΓΑΞΑΛΖΠ
ΑΞΝ: 01-12-2018
ΔΥΠ: 30-11-2019

700,60 €

7.356,30 €

8.056,90 €

Γ) ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΘΥΓΗΘΝΗ
ΓΑΞΑΛΖΠ
Β΄ ΒΑΘΚΗΑ
ΠΣΝΙΗΘΖ
ΔΞΗΡΟΝΞΖ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΓαπΨλεο γηα ηελ
πξνκΪζεηα
παξνρψλ
ζε
εΫδνο (γΨια)

ΔΡΝΠ 2018
ΑΞΝ: 01-12-2018
ΔΥΠ: 31-12-2018

ΔΡΝΠ 2019
ΑΞΝ: 01-01-2019
ΔΥΠ: 30-11-2019

ΠΛΝΙΝ
ΓΑΞΑΛΖΠ
ΑΞΝ: 01-12-2018
ΔΥΠ: 30-11-2019

384,20 €

4.034,10 €

4.418,30 €

ΘεξαηζΫλη: 12/09/2018
ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

ΒΑΟΒΑΟΑ ΞΑΛΗΓΝ

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ
ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔΙΔΡΥΛ

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΘΑΚΗΙΖΠ

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ- ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΥΛ

«Προμήθεια γάλακηος για ηην κάλσυη
ηφν αναγκών ηφν δικαιούτφν
ΑΓΑΚ: 15REQ00283114 2015-06-08
εργαζομένφν ηοσ Δήμοσ ΚεραηζινίοσΔραπεηζώνας και ηφν Ν.Π.Δ.Δ. για ηα
έηη 2018-2019»
Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 2018

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Ζ πξνκήζεηα παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο :
α. αγειαδηλφ γάια , παζηεξησκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν κε 3,5% ιηπαξά
β. αγειαδηλφ γάια , παζηεξησκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν. κε 1,5% ιηπαξά,
ζα πξέπεη λα είλαη δε εληφο ησλ εκεξνκεληψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ θαη πξηλ
απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεσο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΠΡ.8 πεξίπησζε 6 α,
ηνπ Λ.4254/2014 (ΦΔΘ 85 Α΄/7-4-2014).
Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο πνπ ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή δελ ζα αληηζηνηρεί ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ απφ ην Γήκν.
Ρν γάια ζα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ, κε βηδσηφ θαπάθη αζθαιείαο ζηελ νπνία ζα
αλαθέξεηαη ε δηάξθεηα δσήο θαη νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηνπ πξντφληνο.
Θα πιεξνί φιεο ηηο δηαηάμεηο πγηεηλήο δηάζεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο θείκελεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Λνκνζεζίαο θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο Δ.Δ.92/46 θαη 94/71
θαη ην Ξ.Γ.56/1995.
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία πξντφληνο (ζχλζεζε, φγθνο, εκεξνκελία παζηεξίσζεο θαη
αλάιπζεο, ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ζπλζήθεο δηαηήξεζεο θαη ρξήζεο, δηαηξνθηθνί ηζρπξηζκνί, ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο κε ηελ εηαηξία θ.ι.π.).
Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο κέρξη ηνλ ηφπν παξάδνζεο,
κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία.
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξνχζα κειέηε, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη
πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο.
Ν πξνζθέξσλ ππνβάιεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
Α) Ξηζηνπνηεηηθφ ISO 22000 ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο ή ηζνδχλακν απηνχ
Β) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη:
 Όηη αλαιακβάλεη λα εγθαηαζηήζεη ηθαλφ αξηζκφ ςπγείσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο παξάδνζεο (4
ζεκεία γηα ηνλ Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο – 4 ζεκεία γηα ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο) έρνληαο θαη ηελ
επζχλε ζπληήξεζήο ηνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ γάιαθηνο
 Όηη ηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο θαηφπηλ
ηεο εθάζηνηε παξαγγειίαο, ζε ρξφλν ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ
δεηνχκελν.
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Όηη ζα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηάζνπλ ειαηηψκαηα, ή δελ ζα
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε.
Ρν εξγνζηάζην ην νπνίν ζα παξαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα είδε, (εθφζνλ θπζηθά δελ ηα παξάγεη ν
ίδηνο) ή ηνλ παξαγσγφ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ.
Όηη αλαιακβάλεη λα παξαδίδεη κε αζθαιή ηξφπν ην γάια ζηνπο ηφπνπο παξάδνζεο πνπ νξίδεη ν Γήκνο
θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.





Κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ
πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Πε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ, κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Θαηαζθεπή ηνπ είδνπο ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε,
θαηά ηα αλσηέξσ, έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε
ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο.

ΘεξαηζΫλη: 12/09/2018

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ
ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔΙΔΡΥΛ

ΒΑΟΒΑΟΑ ΞΑΛΗΓΝ

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΘΑΚΗΙΖΠ

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

«Προμήθεια γάλακηος για ηην κάλσυη
ηφν αναγκών ηφν
δικαιούτφν
ΑΓΑΚ: 15REQ00283114
2015-06-08
εργαζομένφν ηοσ Δήμοσ ΚεραηζινίοσΔραπεηζώνας και ηφν Ν.Π.Δ.Δ. για ηα
έηη 2018-2019»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ- ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΥΛ

Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 2018

ΔΛ Γ ΔΗ ΘΡ ΗΘ ΝΠ ΞΟ ΝΧ Ξ ΝΙ ΝΓ ΗΠ ΚΝ Π

Α/Α
1

ΔΗΓΝΠ (ΞεξηγξαθΪ)
Γάια κε 3,5%
θαη 1,5% ιηπαξά

ΚνλΨδα

Α.Ρ.

Ξνζφηεηα
(ιΫηξα)

Ιίηξα

1

168.692

ΡηκΪ
ΚνλΨδνο

Πχλνιν

1,00 €

168.692,00 €

ΦΞΑ 13%

21.929,96 €

Γεληθφ Πχλνιν

190.621,96 €
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Πεκείσζε
Αλάιπζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη:
ΈΡΝΠ 2018
ΑΞΝ: 01-12-2018
ΔΥΠ: 31-12-2018
Α) ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ


236 άηνκα Σ 1 κήλα Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 5.192 ιίηξα. Κφληκν πξνζσπηθφ-Ανξίζηνπ ρξφλνπ



137 άηνκα Σ 1 κήλα Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 3.014 ιίηξα. Γηαγσληζκφο ΑΠΔΞ 2009-Ξξνθήξπμε
3Θ/2018 - Αζθαιηζηηθά



1 άηνκν Σ 1 κήλα Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 22 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ επνρηαθψλ αλαγθψλ ( πξφγξακκα
Ονκά)



129 άηνκα Σ 1 κήλα Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 2.838 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ επνρηαθψλ αλαγθψλ (8κελα)



164 άηνκα Σ 1 κήλα Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 3.608 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ επνρηαθψλ αλαγθψλ (ΝΑΔΓ)



14 άηνκα Σ 1 κήλα Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 308 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ πξαθηηθή ΔΞΑΙ



21 άηνκα Σ 1 κήλα Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 462 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ επνρηαθψλ αλαγθψλ (12-κελα
ΔΠΞΑ)
Β) ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ



31 άηνκα Σ 1 κήλα Σ 20 εκέξεο εξγάζηκεο = 620 ιίηξα. Πρνιηθέο Θαζαξίζηξηεο (πξσηνβάζκηα
ζρνιηθή επίηξνπή)

Γ) ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ


17 άηνκα Σ 1 κήλα Σ 20 εκέξεο εξγάζηκεο = 340 ιίηξα. Πρνιηθέο Θαζαξίζηξηεο (δεπηεξνβάζκηα
ζρνιηθή επίηξνπή)
ΠΛΝΙΝ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΑΞΝ 01-12-2018 ΔΥΠ 31-12-2018 : 16.404 ιίηξα

ΈΡΝΠ 2019
ΑΞΝ: 01-01-2019
ΔΥΠ: 30-11-2019
Α) ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ


236 άηνκα Σ 10 κήλεο Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 51.920 ιίηξα. Κφληκν πξνζσπηθφ-Ανξίζηνπ ρξφλνπ



172 άηνκα Σ 10 κήλεο Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 37.840 ιίηξα. Γηαγσληζκφο ΑΠΔΞ 2009- Ξξνθήξπμε
3Θ/2018 - Αζθαιηζηηθά



1 άηνκν Σ 11 κήλεο Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 242 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ επνρηαθψλ αλαγθψλ
(πξφγξακκα Ονκά)



129 άηνκα Σ 7 κήλεο Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 19.866 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ επνρηαθψλ αλαγθψλ
κελα)

(8-
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163 άηνκα Σ 7 κήλεο Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 25.102 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ επνρηαθψλ αλαγθψλ
(ΝΑΔΓ)



14 άηνκα Σ 7 κήλεο Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 2156 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ πξαθηηθή ΔΞΑΙ.



21 άηνκα Σ 11 κήλεο Σ 22 εκέξεο εξγάζηκεο = 5082 ιίηξα. Ξξνζσπηθφ επνρηαθψλ αλαγθψλ
κελα ΔΠΞΑ)

(12-

Β) ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ


31 άηνκα Σ 10 κήλεο Σ 21 εκέξεο εξγάζηκεο = 6510 ιίηξα. Πρνιηθέο Θαζαξίζηξηεο
ζρνιηθή επίηξνπή)

(πξσηνβάζκηα

Γ) ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ


17 άηνκα Σ 10 κήλεο Σ 21 εκέξεο εξγάζηκεο = 3570 ιίηξα. Πρνιηθέο Θαζαξίζηξηεο
ζρνιηθή επίηξνπή)

(δεπηεξνβάζκηα

ΠΛΝΙΝ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΑΞΝ 01-01-2019 ΔΥΠ 30-11-2019 : 152.288 ιίηξα
ΘεξαηζΫλη: 12/09/2018
ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

ΒΑΟΒΑΟΑ ΞΑΛΗΓΝ

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ
ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔΙΔΡΥΛ

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΘΑΚΗΙΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ- ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΥΛ

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

«Προμήθεια γάλακηος για ηην κάλσυη
ΑΓΑΚ: 15REQ00283114 2015-06-08
ηφν αναγκών ηφν δικαιούτφν
εργαζομένφν ηοσ Δήμοσ ΚεραηζινίοσΔραπεηζώνας και ηφν Ν.Π.Δ.Δ. για ηα
έηη 2018-2019»
Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 2018

ΔΛ Γ ΔΗ ΘΡ ΗΘ Ν ΡΗ Κ ΝΙ ΝΓ ΗΝ

Γάια παζηεξησκέλν κε 3,5% ιηπαξά θαη 1,5% ιηπαξά.
Ρν γάια ζα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ κε βηδσηφ θαπάθη αζθαιείαο .

Αμία ελφο ηεκαρίνπ 1,00 €
Πηελ αλσηέξσ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ 13%.
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ΘεξαηζΫλη: 12/09/2018

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

ΒΑΟΒΑΟΑ ΞΑΛΗΓΝ

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ
ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔΙΔΡΥΛ

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΘΑΚΗΙΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ- ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΥΛ

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

«Προμήθεια γάλακηος για ηην κάλσυη
ΑΓΑΚ: 15REQ00283114
ηφν αναγκών2015-06-08
ηφν δικαιούτφν
εργαζομένφν ηοσ Δήμοσ ΚεραηζινίοσΔραπεηζώνας και ηφν Ν.Π.Δ.Δ για ηα
έηη 2018-2019»
Προϋπολογισμός: 190.621,96€
Αρ. Μελ.: 128.0 / 2018

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ

Άξζξν 1Ν : ΑληηθεΫκελν δηαγσληζκνχ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο θαη ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηα έηε 2018-2019.
Δηδηθφηεξα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζε είδνο «παζηεξησκέλν γάια» γηα ηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο ηνπ
Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο πνπ εξγάδνληαη ζηα
ζρνιεία ηεο Ξξσηνβάζκηάο & Γεπηεξνβάζκηαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, γηα
ην έηνο 2018-2019 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2019.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 190.621,96επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ΦΞΑ 13%)

Άξζξν 2Ν : Ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα:
1. Ρν Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016).
3. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 45/Α/09-031999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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4. Ρν Λ.2859/2000 «Θχξσζε Θψδηθα Φ.Ξ.Α.» (ΦΔΘ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
6. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
8. Ρν άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012,
ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 167/Α/23-07-2013), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
10. Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)
- δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
11. Ρελ ππ’ αξ. 53361/06 Θ..Α. πεξί «παξνρήο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο
ησλ Ν.Ρ.Α.
θαη κέηξσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ππ’ αξ 1503/11-10-2006 Φ.Δ.Θ. ηεχρνο Β’
θαη ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 31119/19-05-2008 (ΦΔΘ 990/Β΄/28-05-2008) Θ..Α. θαη ηελ
ΡΡ36586/10-07-2007 (ΦΔΘ 1323/10-07-2007) Θ..Α.
12. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 36586/10-7-2007 (ΦΔΘ 1323 Β’/30-7-2007) κε ζέκα «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’
αξηζκ. 53361/2-10-2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Ν. Ρ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο».
13. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 31119/19-5-2008 (ΦΔΘ 990 Β’/28-5-2008) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
53361/2-10-06 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε
ππαιιήινπο ησλ Ν. Ρ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο».
14. Ρε κε αξηζκφ 8/31-1-2011 Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο ηεο Ξ. Ν. Δ. – Ν. Ρ. Α., ηδίσο δε ην 14ν άξζξν .
15.Ρελ Νδεγία 92/46/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 1992 γηα ηε ζέζπηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ
γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία λσπνχ γάιαθηνο, ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε
βάζε ην γάια.
16.Ρελ Νδεγία 94/71/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1994 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Νδεγίαο
92/46/ΔΝΘ γηα ηε ζέζπηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία λσπνχ γάιαθηνο,
ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια.
17. Ρν Ξ.Γ. 56/1995 (ΦΔΘ 45 Α’/17-2-1995) «Ππκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Νδεγίεο
92/46/ΔΝΘ θαη 92/47/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή
θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια».
18.Ρνλ Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/ Α΄/07-04-2014) θαη εηδηθφηεξα ηελ ΞΝΞΑΟΑΓΟΑΦΝ ΠΡ.8
19. Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α),
20. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο
παξ 9εδ.β ηνπ άξζξνπ 209
Άξζξν 3ν
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Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-082016).
Άξζξν 4ν
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
O αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή επηκέξνπο ζπκβάζεσλ κε θάζε θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο
ήηνη :
α) Ρνλ Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο
β) Ρελ Ξξσηνβάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή
γ) Ρελ Γεπηεξνβάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ζ ζχκβαζε ζα γίλεη ζε έγγξαθν ηνπ θάζε θνξέα πινπνίεζεο θαη ζα ππνγξαθεί απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θάζε θνξέα.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη
ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Άξζξν 5ν
Ν κεηνδφηεο επηβαξχλεηαη κε φια ηα ηέιε ή θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ απφ ην Λφκν.
Άξζξν 6ν
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
Άξζξν 7ν : ΓηΨξθεηα εθηΩιεζεο ζχκβαζεο
7.1 Ζ ζχκβαζε ζα δηαξθέζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο ηηο 30/11/2019
7.2 Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο, κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ
πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ,
ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε
δηαθήξπμε, σο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.
7.3 Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ
πξνο ηνχην ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε ε πεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ γάιαθηνο πνπ
αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ελψ ζε ελδερφκελν πνπ ιήμεη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη νη
αλσηέξσ πνζφηεηεο δελ έρνπλ εμαληιεζεί, ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε απφ ηελ ελέξγεηα απηή. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ
ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ γάιαθηνο, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο πεξεζίαο.
ΑΟΘΟΝ 8ν : πνρξεψζεηο αλαδφρνπ
Ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλέο παξαδφζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζε θαη ε αληίζηνηρε πνζφηεηα γάιαθηνο ζα παξαδίδεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο
ζηνλ ρψξν πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα πξνζθνκίζεη θαη λα
ζπληεξεί ζε θαιή ιεηηνπξγία ςπγεία δηαηεξήζεσο ηνπ πξντφληνο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη
νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Πηε ζπζθεπαζία πξέπεη απαξαηηήησο λα γξάθεηαη εληχπσο ε εκεξνκελία ηεο παζηεξίσζεο θαη ε εκεξνκελία
ιήμεο θαη λα παξαδίδεηαη ζε ςπγεία ,ηα νπνία ν Ξξνκεζεπηήο ζα παξαδψζεη δσξεάλ ζηνπο ηφπνπο πνπ ζα
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ηνπ νξίζεη ν Γήκνο θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο. Ρα ςπγεία ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλν
ζψκα θαη δπζνζκία θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο.
Ρν γάια πξέπεη λα είλαη αγλφ αγειαδηλφ, πνπ ζα δηαηεξεί ηα θπζηθά ζξεπηηθά ηνπ ζπζηαηηθά θαη ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
187/98 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο θαη εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε απηή κε ηελ .Α. 187/98
(ΦΔΘ Β’.765/24-7-98).
Ρν γάια ζα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ , κε βηδσηφ θαπάθη αζθαιείαο . Γελ πξέπεη λα είλαη
ειιηπνβαξή, ρηππεκέλε θ.ι.π.. Πηε ζπζθεπαζία επίζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο «παζηεξησκέλν»,
ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ε δηάξθεηα θαη ε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ. Νη ελδείμεηο απηέο
πξέπεη λα είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη κε επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο.
Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο πνπ ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή δελ ζα αληηζηνηρεί
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ απφ ην Γήκν.
Δθφζνλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ε
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνηείλεη αληηθαηάζηαζε απηψλ θαη αλ ν πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθσζεί
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα, πέξαλ ηεο έθπησζεο ν Γήκνο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε ηνπο σο δαπάλεο
κε ηελ εγγπεηηθή ηνπ αλαδφρνπ.
Ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα εγθαηαζηήζεη ηθαλφ αξηζκφ ςπγείσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο
παξάδνζεο (4 ζεκεία γηα ηνλ Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο – 4 ζεκεία γηα ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο) έρνληαο
θαη ηελ επζχλε ζπληήξεζήο ηνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ
γάιαθηνο
Κε θάζε παξάδνζε εηδψλ ζα εθδίδνληαη δειηία απνζηνιήο, θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζα εθδίδνληαη αληίζηνηρα
ηηκνιφγηα, ζχκθσλα κε ηα εθδνζέληα δειηία απνζηνιήο αλά ππεξεζία γηα ηνλ Γήκν θαη αλά Πρνιηθή
Δπηηξνπή θαη κε ηηο ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ (ηηκέο
κνλάδνο).
ΘεξαηζΫλη: 12/09/2018

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ
ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔΙΔΡΥΛ

ΒΑΟΒΑΟΑ ΞΑΛΗΓΝ

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΘΑΚΗΙΖΠ

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

●Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2019 ζχκθσλα κε ηελ κειέηε,
έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ € 190.621,96 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ΦΞΑ 13%).
●Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ), ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ηνπ Λ. 4412/2016 κε ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ (399)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Θεξαηζίλη 18-9-2018
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ
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