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∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
Ν.4412/16

Η Σχολή Μηχανικού µε την υπ’αριθµ. 01/2019 διακήρυξη προκηρύσσει
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τους Γενικούς-Ειδικούς Όρους ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού της Σχολής Μηχανικού όπως παρακάτω:
Tην 13η του µηνός Μαΐου, του έτους 2019, ήµερα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα
12:00 το πρωί θα διενεργηθεί Συνοπτικός µειοδοτικός
διαγωνισµός για την ανάδειξη µειοδότη προµηθευτή άρτου και αρτιδίου, µε βάση τους
Γενικούς και Ειδικούς Όρους ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές ή Περιγραφές της Υπηρεσίας.
Κατάθεση προσφορών µέχρι την 13η Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 στο
∆ιοικητήριο της Σχολής Μηχανικού µε την ένδειξη: Αριθµός ∆ιακήρυξης (01/2019).
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ιοικητήριο της Σχολής Μηχανικού, την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας.
Πληροφορίες στο τηλ.2744065006-7 εσωτ. 1004.
Γενικοί-Ειδικοί όροι διενέργειας του διαγωνισµού µπορούν να
παραληφθούν από τους ενδιαφερόµενους καθηµερινά και ώρες από 10:00 έως 13:00
από το 4ο ΕΓ της Σχολής Μηχανικού.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.
Χειριστής θέµατος: Ανθστής (ΠΖ) Κανέλλα Κουτσοδήµα Βοηθός 4ου ΕΓ
τηλ. 2744065004 εσωτ. 1144.
Ακριβές Αντίγραφο
Ανθστής (ΠΖ) Κανέλλα Κουτσοδήµα
Βοηθός 4ου ΕΓ

Ταξχος Αριστείδης Καµπανός
∆ιοικητής
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΥΡΩ (30.000,00€) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΗΣ ΣΜΧ-747ΕΤΜΧ-ΘΠΣ-ΛΑΦΚ-Λ
ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Άρθρο 1
Αντικείµενο Προµήθειας-Συνοπτικά Στοιχεία
1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη µειοδότη για
την παρασκευή, ψήσιµο και προµήθεια του άρτου και των αρτιδίων για το συσσίτιο
της ΣΜΧ, του 747 ΕΤΜΧ, της 698 ΑΒΠ , του ΘΠΣ και των ΛΑΦ Κορίνθου –
Λουτρακίου χωρίς άλευρα της υπηρεσίας (όλα τα αρτοποιητικά υλικά είναι του
εργολάβου). Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό που
θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 στην έδρα της ΣΜΧ
(∆ιοικητήριο) στο Λουτράκι, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα
µε τα καθοριζόµενα στις διατάξεις του Ν.4412/16 και µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
2. Τα παραπάνω υλικά να είναι Α΄ ποιότητας, κατάλληλα για τους σκοπούς
που προορίζονται .
3. Τα βασικά στοιχεία του συνοπτικού διαγωνισµού για ανάδειξη αναδόχου
προµήθειας άρτου και αρτιδίων συσσιτίου ΣΜΧ-747ΕΤΜΧ-ΘΠΣ-ΛΑΦΚ-Λ για το έτος
2019 αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:
Κριτήριο Ανάθεσης:

Συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.
Εξι (6) µηνών µε δυνατότητα παράτασης για δύο(2)
επιπλέον τρίµηνα .

∆ιάρκεια Σύµβασης:
Τόπος Κατάθεσης
Προσφορών:
Τόπος ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού:
Χρόνος ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού:
Κρατήσεις επί των τιµών
(προ ΦΠΑ)
Φόρος Εισοδήµατος:
CPV
Τόπος Χορήγησης τεύχους
∆ιακήρυξης:

ΣΜΧ/4ο ΕΓ (Λουτράκι Κορινθίας, ΤΚ. 20300).
4ο ΕΓ της ΣΜΧ του Στρδου «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»
(Λουτράκι Κορινθίας, ΤΚ. 20300).
Η 13 Μαΐου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και Ώρα: 12:00
Οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε κρατήσεις 4,22032% και
µε εισφορά 0,40 ευρώ /25 κιλά αλεύρου υπέρ ΟΑΕΕ-ΤΕΑΑ
4%
15612000-1
ΣΜΧ/4ο ΕΓ (Λουτράκι Κορινθίας, ΤΚ. 20300).

Άρθρο 2
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους
1.
ενδιαφεροµένους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/16, στην Ελληνική
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα. Ελάχιστη προθεσµία
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υποβολής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης, σύµφωνα µε το Άρθρο 121 του Ν.4412/16.
2.
Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς :
α.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β.

Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την

γ.

Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού.

δ.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

προµήθεια.

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :
α.
Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε
την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά
και στοιχεία.
β.
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος τοποθετείται επίσης µέσα
στον κύριο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
4.
Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και
πληροφοριών, εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, στους
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε να σηµειώνεται επ΄
αυτών η ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση δύνανται να λάβουν γνώση αυτών, οι λοιποί συµµετέχοντες. Η έννοια του
εµπιστευτικού, αφορά στην προστασία του απορρήτου τεχνικών ή εµπορικών
ζητηµάτων.
6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξίσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
7. Στις έγγραφες προσφορές οι προµηθευτές αναγράφουν επί λέξη :
«λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων συµφωνιών, τους οποίους
αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισµούς
για τις Ένοπλες ∆υνάµεις».
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8. Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά
για την προµήθεια ανά τεµάχιο ψηµένου άρτου και αρτιδίων (των 500 και 167
γραµµαρίων αντίστοιχα), µε άλευρα του προµηθευτή.
9. Ο φάκελος των οικονοµικών προσφορών ανοίγεται από την επιτροπή
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού χωριστά για τον καθένα και ΜΟΝΟ εφόσον
είναι πλήρη τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο φάκελος δικαιολογητικών.
10. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
Ν.4412/16

σύµφωνα µε τα

Άρθρα 19 και 25 του

Άρθρο 3
Αποσφράγιση- Κρίση Προσφορών
1.
Κατά την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισµού, η
επιτροπή διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισµού αποσφραγίζει κατά σειρά λήψης
τους φακέλους και:
α.
Εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και αν υπάρχει
οποιαδήποτε παράλειψη αυτών ή άλλου σχετικού εγγράφου κοινοποιεί στον
ενδιαφερόµενο ότι η προσφορά του είναι εκτός όρων διαγωνισµού (Ε.Ο.∆.) και
καταχωρείται στο σχετικό πρακτικό.
β.
Αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές και στη συνέχεια
παρουσία των προµηθευτών ή νοµικών εκπροσώπων προβαίνει σε απλή ανάγνωση
αυτών, καταχωρώντας τα αποτελέσµατα στο σχετικό πρακτικό.
γ.
Συνεχίζει το συνοπτικό διαγωνισµό µε προφορικές προσφορές οι
οποίες καταγράφονται στο πρακτικό µέχρι να αποµείνει ένας πλειοδότης
αναγραφοµένου των λοιπών τη λέξη «παραιτούµαι».
2.
Προσφορά που δεν τηρεί τους όρους συµφωνιών και δεν περιέχει την
ανάλογη εγγυοδοσία θα απορριφθεί. Οι προσφορές και τα έγγραφα που τις
συνοδεύουν µονογράφονται από την επιτροπή, ενώ τα πιστοποιητικά µετά τον
έλεγχο τους επιστρέφονται στους δικαιούχους.
3.
Η επιτροπή κρίνει για την τυπική εγκυρότητα ή ακυρότητα κάθε
προσφοράς, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα των τυχόν ανωµαλιών, αναγράφοντας τη
γνώµη της στο σχετικό πρακτικό.
4.
Προσφορές που περιέχουν, σύµφωνα µε την κρίση της επιτροπής,
επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους συµφωνιών, θεωρούνται σύµφωνες µε
αυτούς.
5.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε τις οποίες προσφέρεται η ίδια
τιµή για το ίδιο σε ποιότητα, ποσότητα και λοιπά χαρακτηριστικά είδος. Εφόσον το
υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες προσφορές ή ισοδύναµες προσφορές,
τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο πλειοδότης κατόπιν κλήρωσης.
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6.
Σε περίπτωση ένστασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, αυτή
αποφασίζει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν .4412/2016
7.
Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή, αξιολογεί τις προσφορές και
προτείνει στη ΣΜΧ, µε εισηγητική έκθεση, την κατακύρωση ή µη του συνοπτικού
διαγωνισµού.
Άρθρο 4
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
1. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 92 του Ν.4412/16 και
στον Ν.2286/95 τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
α. Ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του συνοπτικού διαγωνισµού στον οποίο
συµµετέχουν και να δηλώνουν την αποδοχή πλήρως και ανεπιφύλακτα όλων των
όρων της παρούσας διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, και των Ειδικών ΄Ορων.
β. Ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην
οποία να δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου
της διακήρυξης και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της αξιολόγησης των
προσφορών και των κριτηρίων ανάθεσης της προµήθειας, καθώς και οποιουδήποτε
άλλου δικαιολογητικού και αποδεικτικού ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, βάσει
του Ν.4412/2016, άρθρο 80.
γ. Ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην
οποία να δηλώνουν ότι:
(1) Η προσφορά τους έχει ισχύ για εκατόν είκοσι (120)
ηµερολογιακές ηµέρες µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού.
(2) ∆εν θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο
αντιπρόσωπο του, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας
του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του Ν.1400/73.
δ. Ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση ΤΕΥ∆ του άρθρου 79
παραγράφου 4 του Ν.4412/16.(Υπόδειγµα «2» Παραρτήµατος «Α»).
2. Tα παραπάνω δικαιολογητικά /αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Άρθρο 5
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
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1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
α.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (Ν.4412/16), για αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
β.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
δ.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
ε.
Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασίας Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προµηθευτή, σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής,{ εφόσον η δαπάνη είναι άνω των
20.000 ευρώ (καθαρή αξία)}.
στ.
Οι Συνεταιρισµοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών
υποβάλουν, µε την προσφορά τους και βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο
συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα καθώς και:
ζ.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
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η.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών, που υποβάλουν
κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
θ.
Οι αντιπρόσωποι των φυσικών ή νοµικών προσώπων επιπλέον
των παραπάνω για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών και σχετική εξουσιοδοτική
επιστολή τους, επικυρωµένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής.
2.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής
µπορεί να µην υποβάλλονται σε πρωτότυπα, αλλά σε φωτοαντίγραφα µαζί µε την
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο συνοπτικό διαγωνισµό στην
υπηρεσία και δεν έχει λήξη η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά
σχετικά µε τον αριθµό της διαταγής του συνοπτικού διαγωνισµού στον οποίο
κατατέθηκαν.
3.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από
υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο
προµηθευτής.
4.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εφόσον κριθεί σκόπιµο να ζητήσει
οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 80 και Άρθρου 82 του Ν.4412/16.
Ειδικότερα να υποβληθούν µε το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης:
α.
Κατάσταση της εταιρείας (ακίνητα, προσωπικό που εργάζεται,
εξοπλισµός που υπάρχει και λειτουργεί, ετήσιος τζίρος)
β.
Άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/06(ΦΕΚ1187/ΤΒ/31-8-2009).
γ.
Άδεια διάθεσης λυµάτων εκδιδόµενη από τις κατά τόπου
υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης και αρµόδιες υπηρεσίες αναλόγως της φύσης
και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία-βιοµηχανία, καθώς και
τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων της. Οι ενδιαφερόµενες
βιοµηχανίες-βιοτεχνίες θα πρέπει να προσκοµίζουν στην επιτροπή αξιολόγησης
βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές για τη συµµόρφωσή τους ως προς τις απαιτήσεις
της σχετικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την επεξεργασία και τη διάθεση των λυµάτων.
5. Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
6. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιολογητικά η κατακύρωση
γίνεται στον επόµενο προµηθευτή µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής.
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Επιπλέον όταν ο
συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή δεν προσκοµίσει

ΑΔΑ: 61ΚΒ6-Μ9Δ

19PROC004878218 2019-05-02

εγκαίρως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση
συµµετοχής.
Άρθρο 6ο
Ισχύς προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, καθορίζεται σε εκατόν είκοσι µέρες (120)
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας κατάθεσης
των προσφορών. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 218 του Ν.4412/16
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι
2.
υποχρεωµένοι, να καταθέτουν εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 5% της
συνολικής αξίας των ειδών, που θα κατακυρωθούν χωρίς ΦΠΑ (Υπόδειγµα «1»
Παραρτήµατος «Α»). Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο
µειοδότης είναι υποχρεω-µένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500€) ήτοι το 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
καλής εκτέλεσης θα είναι µέχρι την λήξη της υπογραφείσας σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
3.
εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύµβασης, θα είναι µέχρι την λήξη της υπογραφείσας
σύµβασης.
4.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού-ασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου και συµπληρωµατικά ο αστικός κώδικας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Προσφερόµενες Τιµές
1.
Η τιµή θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα προϊόντος, για την
καθαρή αξία των προϊόντων και για την παράδοση του υλικού µέχρι και εντός των
αποθηκών της Υπηρεσίας (Μονάδων), θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθµητικώς.
2.
Προσφορές που δε δίνουν την τιµή σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση
ευρώ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ µπορεί να δίνεται µε δυο ή και
3.
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο, στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς
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τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω αν είναι µικρότερο του πέντε.
4.
Εφόσον από την προσφορά, δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη
ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτονται ως
5.
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Κρατήσεις- Έξοδα
1.

Από την αξία των προϊόντων, παρακρατείται ΦΕ 4%.

2.

Οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε κρατήσεις 4,22032%.
α. Υπέρ ΜΤΣ
4,00%
β. Υπερ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
0,06%
γ. Υπέρ ΑΕΠΠ
0,06%
δ. Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0836%
ε. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου 0,01672%

3.
Οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε εισφορά 0,40 € ανά 25 κιλά αλεύρου
που χρησιµοποιούνται, υπέρ του ΟΑΕΕ-ΤΕΑΑ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αυξοµείωση Ποσοτήτων
1. Η Υπηρεσία τηρεί το δικαίωµα, να παραγγέλνει µέσω εντεταλµένων της
οργάνων, τις αναγκαιούσες ποσότητες, µε κάθε τρόπο, προφορικώς ή τηλεφωνικώς
ή γραπτώς, έως και 24 ώρες πριν την αναµενόµενη παράδοση τους και να µεταβάλει
ή να ακυρώνει αυτές έως και 12 ώρες πριν την αναµενόµενη παράδοση.
2. Η αυξοµείωση της ποσότητας, δεν θα έχει καµία επίδραση στην τιµή του
εφοδίου και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ματαίωση-Επανάληψη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του συνοπτικού διαγωνισµού
κριθούν ασύµφορα για το ∆ηµόσιο, ο συνοπτικός διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί
ή να επαναληφθεί ή να γίνει προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µετά
από νεότερη δηµοσίευση, αφού κοινοποιηθεί η διακήρυξη του συνοπτικού
διαγωνισµού, ιδιαίτερα σε αυτούς που συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό,
σύµφωνα µε το Άρθρο 106 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος Πληρωµής
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1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, σύµφωνα µε αυτά που θα καθοριστούν
στην σύµβαση της προµήθειας.
2.

Προκαταβολή δεν θα δίνεται για κανένα λόγο.

3. Τα δελτία αποστολής, θα παραδίδονται οπωσδήποτε κατά την παραλαβή
των προϊόντων, στον Αξκό Μισθοτροφοδοσίας.
4. Υπεύθυνη Μονάδα για την εξόφληση του ιδιώτη αρτοποιού και σύνταξης,
σε µηνιαία βάση, του φακέλου γενόµενης δαπάνης, ορίζεται η ΣΜΧ/Λ∆, που έχει
ενεργή διαχείριση αρτοποιείων. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από το
ΚΤΣ/∆ΥΒ µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό του µετά από έλεγχο της
δαπάνης και εκκαθάριση του Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος µε την προσκόµιση
των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Χρόνος Παράδοσης
Όπως στους Ειδικούς Όρους του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ενστάσεις - Προσφυγές
1.
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/16 και το άρθρο 3 του Ν.
2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα. Ειδικότερα :
α.
Κατά της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού, εγγράφως,
στο αρµόδιο για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού όργανο, µέσα στο µισό
του χρόνου από την δηµοσίευση του συνοπτικού διαγωνισµού, έως την ηµεροµηνία
λήξεως υποβολής των προσφορών.
β.
Κατά της συµµετοχής προµηθευτή ή κατά της νοµιµότητας της
διαδικασίας αποσφράγισης, µέχρι και την επόµενη ηµέρα της διεξαγωγής του
συνοπτικού διαγωνισµού.
γ.
Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, εντός 3 εργάσιµων ηµερών
από την έκδοσή της.
δ.
Τονίζεται ότι µε το άρθρο 35 του Ν, 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α΄/1908-2005) και 127 του Ν.4412/16, σύµφωνα µε την οποία, για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του
∆ηµοσίου, Το ποσό του παράβολου είναι ίσο µε το ένα τις εκατό (1%) , επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, εάν η ένσταση γίνει δεκτή ή
µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ε.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς τερµατισµού της
σύµβασης πριν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των συµβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς περαιτέρω αποζηµίωσης, σε περίπτωση που
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υπηρεσιακοί-επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλλουν την παύση της προµήθειας ή διαταχθεί
από προϊστάµενη αρχή.
ΑΡΘΡΟ 15
Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις Σύµφωνα µε τα Άρθρα 207 και 218 του Ν.4412/16
1.
Μετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε βάρος του
αναδόχου µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής οι κάτωθι ποινικές
ρήτρες :
α.
Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5%
επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα.
Η επιβολή των ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή
2.
το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
3.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την
αµοιβή του αναδόχου.
4.
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί
ανωτέρα βία, εξαιτίας της οποίας δηµιουργείται σ΄αυτόν αδυναµία για την εκτέλεση
κάποιου όρου της συµβάσεως
ΑΡΘΡΟ 16ο
Λοιποί Όροι
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/16.
Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΜΧ) Γαβριηλίδης ∆ηµήτριος
∆ντης 4ου ΕΓ

Κανέλλα Κουτσοδήµα
Ανθστής (ΠΖ)
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
«2» Υπόδειγµα Τυποποιηµένου Έντυπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (TEΥ∆)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ……………….
Κατάστηµα………………………….
(∆/νση –οδός – αριθµός – ΤΚ- τηλ- FAX

Ηµεροµηνία έκδοσης………..
ΕΥΡΩ ………………………..

Προς:
Σχολή Μηχανικού
Λειβαδάκι, Λουτράκι
Τηλ 2744065006(εσωτ.1144)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………….
…….. (και ολογράφως) …………………………………………… , στο οποίο και µόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή µας υπέρ της εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου)
……………………………………….., για την καλή εκτέλεση από αυτήν, των όρων, της
µε αριθµό ………….. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας, για την προµήθεια
……………………….. (αρ. διακήρυξης:………) προς κάλυψη αναγκών του…………..
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας ………..ΕΥΡΩ
αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά, χωρίς καµιά από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας, αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για
την Τράπεζά µας.
Ακριβές Αντίγραφο

Κανέλλα Κουτσοδήµα
Ανθστής (ΠΖ)

Σχης (ΜΧ) Γαβριηλίδης ∆ηµήτριος
∆ντης 4ου ΕΓ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
ο
- Ονοµασία: […ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ…]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [.......]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: […ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ…Τ.Κ:20300]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: […ΑΝΘΛΓΟΣ(ΜΧ) ΛΕΙΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ…]
- Τηλέφωνο: […2744065006 ΕΣΩΤ.1144…]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [……]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
[…ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ ΕΤΩΝ…]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
[……]
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
iii
µεσαία επιχείρηση ;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
iv
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
v
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από
vi
κοινού µε άλλους ;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
γ) [……]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των [ ]
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ.Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας,
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για
κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπό µορφή υπεργολαβίας;
προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
xiv

τροµοκρατίας ·

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
xxi
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν :

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……]
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xix
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
[] Ναι [] Όχι
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν ναι, να
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
λεπτοµερείς
αναφερθούν
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
πληροφορίες
λεπτοµερείς
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
[……]
πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
xxiv
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη
της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των
µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
xxviii
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[]
Ναι [] Όχι
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης

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

συµφερόντωνxxix, λόγω της συµµετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα
ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της
[] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που [……],[……][…]νόµισµα
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
xxxiv
είναι ο εξής
:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό νόµισµα
τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για
νόµισµα
τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
[……],[……][…] νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη
περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίαςαναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόµισµα
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οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

ΑΔΑ: 61ΚΒ6-Μ9Δ

19PROC004878218 2019-05-02

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
xxxviii
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
,ο
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
xxxix
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους
xl
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς :
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
xli
υπηρεσίες , ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων,
ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα
ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
xlii
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα
µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

ηµεροµηνίες

παραλήπτες
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της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της
σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
xliii
υπεργολαβίας το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει
τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη
µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

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

Ακριβές Αντίγραφο

Κανέλλα Κουτσοδήµα
Ανθστής (ΠΖ)

Σχης (ΜΧ) Γαβριηλίδης ∆ηµήτριος
∆ντης 4ου ΕΓ

ΑΔΑ: 61ΚΒ6-Μ9Δ

19PROC004878218 2019-05-02

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΥΡΩ (30.000,00Ε) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ
ΚΑΙ ΑΡΤΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΗΣ ΣΜΧ-747ΕΤΜΧ-ΘΠΣ-ΛΑΦΚ-Λ ΑΠΟ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο Προµήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παρασκευή, ψήσιµο και
προµήθεια του άρτου και των αρτιδίων, (500 και 167 γραµµαρίων αντίστοιχα χωρίς
άλευρα της Υπηρεσίας αλλά µε όλα τα αρτοποιητικά υλικά του εργολάβου) ανάλογα µε
τη συµφερότερη επιτευχθείσα τιµή) καθηµερινά εκτός των κύριων Αργιών, από
ιδιωτικό αρτοποιείο, (ψωµί πάντα ηµέρας) που εγκρίθηκε µε
1.

Φ. 800/17/690707/Σ.1144/14-9-88/ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ/3ο

2.
Φ. 611/91/582620/Σ.966/08-06-89/ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ/3ο για τις ανάγκες
της ΣΜΧ, του 747 ΕΤΜΧ, της 698 ΑΒΠ , του ΘΠΣ και των ΛΑΦ Κορίνθου –
Λουτρακίου
ΑΡΘΡΟ 2
∆ιεξαγωγή Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
1.
Ο διαγωνισµός είναι συνοπτικός µειοδοτικός µε ενσφράγιστες
προσφορές σύµφωνα µε το Άρθρο 117 του Ν.4412/16 και θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα
13 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 στην έδρα της ΣΜΧ (∆ιοικητήριο) στο Λουτράκι.
Ελάχιστη προθεσµία υποβολής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρηξης, σύµφωνα µε το Άρθρο 121
του Ν.4412/16. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει παρουσία των
ενδιαφεροµένων. Μειοδότης θα αναδειχθεί όποιος εκ των συµµετεχόντων προσφέρει
τη χαµηλότερη τιµή.
Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν στην επιτροπή του
2.
διαγωνισµού, οπότε θα γίνει το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και ο έλεγχος
των δικαιολογητικών. Τρόπος κατάρτισης των προσφορών όπως φαίνεται στο άρθρο
2 των γενικών όρων.
3.
∆ύναται να συνεχιστεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε προφορικές
προσφορές, κατά την κρίση τις επιτροπής διενέργειας του ,οι οποίες καταγράφονται
στο πρακτικό µέχρι να αποµείνει ένας µειοδότης αναγραφοµένου των λοιπών τη λέξη
<<παραιτούµαι>> και του µειοδότη τη λέξη <<εµµένω>>.
4. Οι προµηθευτές να προσκοµίσουν δείγµατα του άρτου και του αρτιδίου.
5. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής, σύµφωνα µε τα Άρθρα 19 και 25 του Ν 4412/16
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6. Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3
Κατακύρωση Επανάληψη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού.
1.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του συνοπτικού
διαγωνισµού κριθούν τελικά ασύµφορα για την υπηρεσία, ο συνοπτικός διαγωνισµός
θα µαταιωθεί και θα επαναληφθεί σύµφωνα µε το Ν.4412/16 µετά από νεότερη
(ενηµέρωση αφού κοινοποιηθεί η επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού ιδιαίτερα
σ΄ αυτούς που συµµετείχαν στον προηγούµενο συνοπτικό διαγωνισµό. Η κατάθεση
τριών προσφορών δεν προβλέπεται στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο προµηθειών των Ε∆,
αρκεί όµως, όταν υποβάλλεται µία µόνο προσφορά και ο συνοπτικός διαγωνισµός
γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών, είτε
προηγουµένων συνοπτικών διαγωνισµών, είτε της αγοράς που να αποδεικνύουν ότι
είναι συµφέρουσα. Για την επίτευξη όσο το δυνατό συµφερότερων τιµών για την
υπηρεσία, πρέπει να επιδιώκεται η συµµετοχή στους συνοπτικούς διαγωνισµούς
πέρα του ενός προµηθευτή.
2.
Η υπογραφή της σύµβασης, η οποία υπογράφεται και από τα δύο (2)
µέρη, γίνεται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη κοινοποίηση της
κατακυρώσεως και αφού ο τελευταίος µειοδότης προσκοµίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά .
ΑΡΘΡΟ 4
∆ιάρκεια Σύµβασης.
Η προς υπογραφή σύµβαση θα είναι διάρκειας έξι (6) µηνών µε δυνατότητα
παράτασης για επιπλέον δυο (2) τρίµηνα αντίστοιχα, µε µονοµερή απαίτηση της
Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 5
Κρατήσεις-Έξοδα
1.
1.

Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε :

α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, µέχρι την
παράδοση του άρτου στην Υπηρεσία (στην έδρα κάθε Μονάδος).
β.
Το φόρο εισοδήµατος 4% (Ν.2198/94) επί της καθαρής αξίας των
προϊόντων µείον τις κρατήσεις.
2.
Για τα εφόδια , που θα περιλαµβάνονται στο συσσίτιο και για την κάλυψη
λοιπών αναγκών της ΣΜΧ, του 747 ΕΤΜΧ, της 698 ΑΒΠ του ΘΠΣ (τους θερινούς
µήνες) και των ΛΑΦ Κορίνθου – Λουτρακίου, ο προµηθευτής επιπλέον θα
επιβαρύνεται µε κρατήσεις 4,22032% επί της καθαρής αξίας , όπως αναλυτικά
φαίνονται παρακάτω :
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α.

Μ.Τ.Σ. 4,00%

β.

Χαρτόσηµο : 0,0836%

γ.

ΟΓΑ Χαρτοσήµου : 0,01672%

δ.

Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.: 0,06%

ε.

Υπέρ Α.Ε.Π.Π

: 0,06%

3.
Εισφορά η οποία ανέρχεται σε 0,40€ ανά 25 κιλά αλεύρου που
χρησιµοποιούνται, υπέρ του ΟΑΕΕ-ΤΕΑΑ.
ΑΡΘΡΟ 6
Πληρωµή-∆ικαιολογητικά
1.
Με την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Χρηµατικού ο τρόπος εξόφλησης
γίνεται διατραπεζικά µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Ο προµηθευτής οφείλει να γνωστοποιήσει, µε υπεύθυνη δήλωση
(Ν1599/1986), αναλυτικά την επωνυµία της επιχείρησης και τα ακριβή στοιχεία του
τραπεζικού λογαριασµού, στον οποίο επιθυµεί να κατατίθενται οι απαιτήσεις του
έναντι του ΚΤΣ/∆ΥΒ.
β.
Επίσης οφείλει να γνωστοποιήσει, µε υπεύθυνη δήλωση, πως σε
ενδεχόµενη κατάργηση του λογαριασµού ή ανακρίβειας των στοιχείων του οφείλει να
ενηµερώσει έγκαιρα και πριν την ηµεροµηνία πληρωµής από την υπηρεσία
αναλαµβάνοντας, σε διαφορετική περίπτωση το κόστος από την απόρριψη
εµβάσµατος (τυχόν επιβληθείσες προµήθειες) ή αχρεώστη πληρωµή.
γ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκοµίσει φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα, οι οποίες θα πρέπει να ανανεώνονται όταν λήξει η χρονική τους
διάρκεια.
δ.
Οι τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται η υπηρεσία µας είναι ο
όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και ALPHA
BANK και Εµπορική Τράπεζα.
ε.
Τιµολόγιο επί πιστώσει στο οποίο
πωλούµενα είδη λεπτοµερώς κατά είδος, ποσότητα και τιµή.
στ.

θα

αναγράφονται

τα

Τα σχετικά δελτία αποστολής των προϊόντων.

3.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από το ΚΤΣ/∆ΥΒ µε κατάθεση στον
τραπεζικό λογαριασµό του µετά από έλεγχο της δαπάνης και εκκαθάριση του Τακτικού
Χρηµατικού Εντάλµατος µε την προσκόµιση των προβλεποµένων δικαιολογητικών.
4.
Η πληρωµή (εξόφληση) θα γίνεται σε Ευρώ και θα παρακρατείται 8% για
τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος (Ν2198/94) από της καθαρής αξίας (δηλ. µείον τις
κρατήσεις). Οι προµηθευτές θα πληρώνονται βάση των τιµολογίων στα οποία θα είναι
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καταχωρηµένες οι ποσότητες των παραδοθέντων ειδών από τα δελτία αποστολής.
5.
Ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για
κάθε εξοφληµένο τιµολόγιο.
5.
Επισηµαίνεται
η
απαίτηση
προσκόµισης
αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας ανά
µήνα. Σε αντίθεση περίπτωση θα διακόπτεται η ισχύς της σύµβασης.
6.
Υπεύθυνη Μονάδα για τις εξόφληση του ιδιώτη αρτοποιού και σύνταξης ,
σε µηνιαία βάση, του φακέλου γενόµενης δαπάνης, ορίζεται η ΣΜΧ/Λ∆ που έχει
ενεργή διαχείριση αρτοποιείων.
ΑΡΘΡΟ 7
Αυξοµείωση Ποσοτήτων
1.
Επιφυλάσσεται το δικαίωµα να αυξοµειωθούν οι ποσότητες των υπό
προµήθεια υλικών κατά ποσοστό 30%, µε την κατακυρωτική απόφαση µετά από
αξιολόγηση των προσφορών.
Αυτού του είδους οι αυξοµείωση, δεν θα έχει καµία επίδραση στην τιµή
2.
των υλικών και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 8
Τεχνικοί Προσδιορισµοί
1.
Ο παρασκευαζόµενος άρτος και το αρτίδιο πρέπει να παρουσιάζει
αµέσως µετά την αποκλιβάνευση τα εξής χαρακτηριστικά:
α.
Βάρος 20 – 25 γραµ. περίπου ανώτερο του κανονικού για τον
άρτο και 7-8 γραµµάρια περίπου για το αρτίδιο.
β.
κάτω επιφάνεια

Να αποδίδει ήχο υπόκωφο κτυπούµενος µε τα δάκτυλα στην

γ.

Να έχει χρώµα κιτρινοκαφετί σε όλη την επιφάνεια αυτού.

δ..

Να έχει ευχάριστη οσµή και γεύση και όχι υπόξινη.

ε.
Το βάρος της κάθε µίας φρατζόλας θα είναι 500 γραµµάρια. και
του αρτιδίου 167 γραµµάρια µετά παρέλευση 12 ωρών µετά το ψήσιµο.
στ.
Το χρησιµοποιούµενο αλεύρι, κατά την παραγωγή του άρτου και
του αρτιδίου θα είναι υποχρεωτικά τύπου 70%.
ζ.

Όλα τα αρτοποιητικά υλικά θα βαρύνουν τον εργολάβο.

η.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παράγει κάθε µέρα αριθµό
µερίδων άρτου (φρατζόλες) και αρτιδίων ανάλογα µε την αρτοδοτούµενη δύναµη ΣΜΧ,
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του 747 ΕΤΜΧ, της 698 ΑΒΠ, της ΘΠΣ και των ΛΑΦ Κορίνθου – Λουτρακίου η οποία
θα γίνεται γνωστή σε αυτόν εκ µέρους του αγοραστή (ΣΜΧ/Λ∆).
θ.
Ο αγοραστής µπορεί να παρακολουθεί κατά την κρίση του τις
εργασίες αρτοποιήσεως στο αρτοποιείο του εργολάβου.
ι.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παράγει τον άρτο και τα
αρτίδια από νωπή φρέσκια ζύµη ηµέρας (όχι προψηµένη ούτε κατεψυγµένη)
ΑΡΘΡΟ 9
Εναποθήκευση των αλεύρων
Τα άλευρα για αρτοποίηση θα εναποθηκεύονται σε ιδιαίτερη αποθήκη του
αρτοποιείου µε µέριµνα και ευθύνη του εργολάβου.
ΑΡΘΡΟ 10
Παραλαβή άρτου
1. Η παραλαβή γίνεται κατόπιν ζυγίσεως σε πλάστιγγα της ΣΜΧ, της 698
ΑΒΠ, του Θ.Π.Σ. και των ΛΑΦ µε µεριµνά των υπευθύνων τους ή (κατά την κρίση της
Υπηρεσίας) ύστερα από ζύγιση σε πλάστιγγα του εργολάβου, που έχει ελεγχθεί για
την ακρίβεια της από την αρµόδια αγορανοµική αρχή.
2. Προµηθευτές οι οποίοι θα συνάψουν σύµβαση προµήθειας µε τη
ΣΜΧ, υποχρεούνται να καταστήσουν νόµιµους εκπροσώπους τους, όσους θα
παραδίδουν τα προϊόντα τους, στις Μονάδες, ή τις Λέσχες και να ενηµερώσουν
τα 2α Γραφεια ή τις ∆ιοικήσεις αυτών, για την έκδοση άδειας εισόδου.
3. Η αποστολή του άρτου, θα γίνεται µε ∆ελτίο Αποστολής, το οποίο θα
υπογράφεται από το µειοδότη εργολάβο, τον παραδίδοντα αντιπρόσωπό του και από
το όργανο της Μονάδας παραλαβής άρτου.
4. Σε περίπτωση ελλειµµατικής χορήγησης άρτου, η διαφορά θα συµπληρώνεται άµεσα, µε µέριµνα και δαπάνη του εργολάβου. Επανάληψη του υπόψη γεγονότος συνιστά αιτία επιβολής προστίµου.
5. Ο αγοραστής υποχρεώνεται να ειδοποιεί καθηµερινά τον ανάδοχο βάσει
των αιτήσεων της Μονάδας για το σύνολο των µερίδων που θα παραχθούν για την
επόµενη ηµέρα.
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα παρασκευάσει για οποιοδήποτε
λόγω το σύνολο των µερίδων ψωµιού, για τις οποίες είχε ειδοποιηθεί, οι λιγότερες
µερίδες της ιδίας ποσότητας αγοράζονται από το ελεύθερο εµπόριο και η επιπλέον
αξία βαρύνει τον εργολάβο. Το παραπάνω ποσό κρατείται από το χρηµατικό ποσό
που δικαιούται να εισπράξει ο ανάδοχος.
7. Σε περίπτωση ελλειµµατικής ποσότητας ψωµιού, η διαφορά συµπληρώνεται µε µέριµνα και δαπάνη του εργολάβου.
ΑΡΘΡΟ 11
Έλεγχος Υγειονοµικός, Ποιοτικός (Αρτοποιείου)
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Με µέριµνα της υγειονοµικής υπηρεσίας του Σχηµατισµού θα
1.
συγκροτηθεί επιτροπή προελέγχου αρτοποιείων, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση
των καταστηµάτων των υποψηφίων προµηθευτών. Επιχειρήσεις, οι οποίες θα κριθούν
ακατάλληλες από την επιτροπή προελέγχου του Σχηµατισµού, αποκλείονται.
Περιοδικά έλεγχοι να πραγµατοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης από την
υγειονοµική υπηρεσία του Σχηµατισµού.
2.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η έκθεση
επιθεωρήσεως την επιτροπής προελέγχου της ∆ΙΚΕ (ΙV ΜΠ/ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»).
Ο χώρος αρτοποίησης και σκεύη που θα χρησιµοποιούνται πρέπει να
3.
είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.
4.
Οι αρτεργάτες πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί και απόλυτα υγιείς, να
υποβάλλονται στις προβλεπόµενες υγειονοµικές εξετάσεις, και να φέρουν την
ενδυµασία που προβλέπουν οι υγειονοµικοί κανονισµοί.
ΑΡΘΡΟ 12
Υγειονοµικός και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων
1.
Υγειονοµικός έλεγχος θα γίνεται κατά περιοδικά διαστήµατα
εκτάκτως και χωρίς προειδοποίηση από ειδική επιτροπή της Στρ. Υπηρεσίας
από την οποία συντάσσεται η σχετική έκθεση.
2.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται από
τριµελή επιτροπή µε την παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου εκπροσώπου του
και του αρµοδίου διαχειριστή.
Ο προµηθευτής προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο δειγµατοληψίας στο
3.
οποίο αναγράφεται το όνοµά του ολογράφως καθώς και η ιδιότητά του όταν πρόκειται
για αντιπρόσωπο.
4.

Η ποιοτική παραλαβή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πρακτική δοκιµή.

5.
Η επιτροπή θα επισκέπτεται περιοδικά την βιοτεχνία – αποθήκη του
προµηθευτή για διαπίστωση της τηρήσεως των υγειονοµικών κανόνων, της υγιεινής
επεξεργασίας και εναποθηκεύσεως των προοριζόµενων για την Στρατιωτική
Υπηρεσία προϊόντων.
6.
Το νερό που χρησιµοποιείται από το αρτοποιείο - βιοτεχνία για την
παρασκευή των προϊόντων, πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζονται κάθε
φορά µε αποφάσεις των αρµοδίων Υπουργείων και Υπηρεσίας. Ο προµηθευτής είναι
υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού του εργαστηρίου. Το νερό που
χρησιµοποιείται για την πλύση των σκευών και του προσωπικού να είναι µε προδιαγραφές πόσιµου, ασφαλές και υγιεινό.
7.
Με τη δγη διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισµού θα
συγκροτηθεί επιτροπή ελέγχου βιοµηχανιών-βιοτεχνιών τροφίµων σε συνεργασία µε
τη ∆ΙΚΕ (IV ΜΠ), η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των εγκαταστάσεων
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παραγωγής των υποψηφίων προµηθευτών πριν την υπογραφή της σύµβασης.
Επίσης µέσα στο πρώτο δίµηνο από την υπογραφή της σύµβασης θα παραληφθούν
και θα αποσταλούν δείγµατα στο ΚΒΙΕΣ ή σε άλλο αναγνωρισµένο κρατικό
εργαστήριο. Περιοδικά έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται από την ορισθείσα επιτροπή
της ΣΜΧ. Η αξία των δειγµάτων καθώς και τα έξοδα των εργαστηριακών
εξετάσεων στο οικείο κτηνιατρικό εργαστήριο (ΚΒΙΕΣ), θα βαρύνει κάθε φορά
τον µειοδότη. Σε περίπτωση µη έγκαιρης τακτοποίησης της οφειλής θα
επιβάλλονται οι νόµιµες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 13
Τεχνικοί όροι
(Ψωµί, αρτοποιητικά υλικά-απόδοση αλεύρων-µέθοδος αρτοποιήσεως)
1.
Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα γίνει µε βάση τον Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών (ΚΤΠ).

2.
Επιπλέον ο συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια του ψωµιού
(άρτος, αρτίδιο) που παρασκευάζεται, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, δηλαδή να
παρουσιάζει αµέσως µετά την εκλιβάνευση τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
α. Ο παρασκευαζόµενος άρτος-αρτίδια πρέπει να παρουσιάζει τα εξής
χαρακτηριστικά:
(1) Το βάρος του άρτου µετά από 12ωρο από την αποκλιβάνευση
πρέπει να είναι 500 γραµµάρια και του αρτιδίου 167 γραµµάρια.
(2) Να αποδίδει υπόκωφο ήχο όταν χτυπάει µε τα δάκτυλα στην
κάτω επιφάνειά του.
(3)

Να έχει χρώµα κίτρινο-καφέ σε όλη την επιφάνειά του.

(4)

Να µην έχει γεύση υπόξινη, αλλά υπόγλυκη και ευχάριστη οσµή.

(5) Το σχήµα του να είναι το αντίστοιχο της φόρµας µε οµοιόµορφη
και κυρτή την πάνω επιφάνεια.
(6) Το ψωµί πρέπει να είναι καλά ψηµένο να έχει οµοιόχρωµη
λευκότητα ανάλογα µε το αλεύρι από το οποίο παρασκευάζεται, ψίχα οµοειδούς
συστάσεως καλά ζυµωµένη, η πάνω κόρα (όψη) πάχους κατά µέγιστο 4 χιλιοστά
κολληµένη µε την ψίχα, από την οποία να αποσπάται εύκολα µε το χέρι, χωρίς
σχισµές και φουσκώµατα. Η κάτω κόρα (πάτος) πιο κιτρινωπού χρώµατος από το
επάνω, πάχους µικρότερο των τεσσάρων χιλιοστών και να µην παρουσιάζει κενά µε
την ψίχα µικρότερο των τεσσάρων χιλιοστών και να µην παρουσιάζει κενά µε την
ψίχα.
β. Μισή ώρα µετά από την εκκλιβάνευση ο καλά ψηµένος άρτος
διακρίνεται από τα παρακάτω:
(1) ∆εχόµενος ελαφριά και συνεχή πίεση συστέλλεται εύκολα και
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διαστέλλεται (επανέρχεται) αµέσως µετά την πίεση (ο κακής ποιότητας άρτος δε
διαστέλλεται). Με το κόψιµο του ψωµιού σε δυο κοµµάτια και πιέζοντάς το, όπως
προηγουµένως από πάνω προς τα κάτω θα πρέπει να παρουσιάζει την ίδια
ελαστικότητα συστολής και επαναφοράς.
(2) Όταν το χτυπάµε στην κάτω επιφάνεια µε τα δάχτυλα του χεριού
πρέπει να αποδίδει υπόκωφο ήχο. Ολόκληρη η επιφάνεια του ψωµιού πρέπει να έχει
χρώµα κιτρινοκαφετί, γεύση ευάρεστη και µυρωδιά όχι βαριά και υπόξινη.
(3) Εξεταζόµενος στην ψίχα µε την αφή των δακτύλων, αυτή να µην
είναι υγρή αλλά στεγνή, ούτε να κολλάει στα δάκτυλα. Η ψίχα, µετά το κόψιµο όπως
προηγουµένως, πρέπει να είναι σπογγώδης µε οµοιόµορφο κυψέλωµα από µικρές και
οµοιόµορφες τρύπες. Όταν πιέζουµε την ψίχα ελαφρά, πρέπει να παρατηρήσουµε την
καλή ελαστικότητα.
(4)

Οι πόροι (οπές) της ψίχας να είναι µικροί και οµοιόµορφοι.

γ. Τα χρησιµοποιούµενα άλευρα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας είναι του
τύπου 70%..
.
δ. Αυτά τα γνωρίσµατα καλής ποιότητας ψωµιού πρέπει να ελέγχονται
καθηµερινά από τους υπεύθυνους των Μονάδων που αρτοποιούν σε ιδιωτικά
αρτοποιεία.
Για την παραγωγή του ψωµιού εφαρµόζεται η µέθοδος της ταχείας
3.
αρτοποιήσεως σύµφωνα µε την κλίµακα 7 της Πα∆ 6-14/ΓΕΣ.
4.
Όλα τα αρτοποιητικά υλικά βαρύνουν τον εργολάβο. Τα υλικά αυτά
αναφέρονται στην Πα∆ 6-14/ΓΕΣ κλίµακα 7 και είναι :
Ταχεία Αρτοποίηση
Α/Α Απαιτούµενα Εφόδια για Παρασκευή Άρτου (φρατζόλα)
1.
Αλεύρι τύπου 70%
α. Για µερίδα άρτου 700 γρ. (πολεµικής περιόδου)
β. Για µερίδα άρτου 500 γρ. (ειρηνικής περιόδου)
2.
Πεπιεσµένη ζύµη αρτοποιίας (µαγιά) ή ξηρά ζύµη
Αρτοποιίας
3.
Αλάτι
4.
Λάδι µαγειρικό για επάλειψη φορµών, όταν χρησιµοποιούνται και
όταν η επάλειψη γίνεται µε το χέρι
5.
6.

7.

Ξύδι, από την 1η Μαΐ. µέχρι 31 Οκτ. κάθε χρόνο, για Απολύµανση
αρτοποιητικών σκευών
Χηµικό καθαρό οξικό οξύ περιεκτικότητας 99 – 100 % πυκνότητας
1.048 µέχρι 1.051 για την περίοδο από 1η Μαΐ. µέχρι 31 Οκτ.
ή
Σε περίπτωση έλλειψης οξικού οξέος, καθαρό ξύδι περιεκτικότητας

Ποσότητα
538 γρ
385 γρ
1.250 γρ
400 γρ
1.500 γρ
120 γρ
40 γρ
100
κυβ.εκ.
3.000γρ
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8.

9

3.5% σε οξικό οξύ
Λάδι µαγειρικό για την επάλειψη φορµών, όταν χρησιµοποιούνται
και όταν για την επάλειψη χρησιµοποιείται µηχάνηµα επάλειψης
φορµών
Απόδοση αλεύρου

420 ml
ή
385 γρ
130 %

Σηµείωση: Για το αρτίδιο οι ανωτέρω τιµές ποσοτήτων του πινάκα από α/α 1
έως 8 ισχύουν κατά το 1/3.
5.
Οι ποσότητες των εφοδίων που αναφέρονται τόσο στην ταχεία, όσο και
στη βραδεία αρτοποίηση, εκτός από το αλεύρι, είναι οι απαιτούµενες για αρτοποίηση
εκατό (100) χιλιόγραµµων αλεύρου.
6.
Το βάρος της ηµερήσιας µερίδας νωπού άρτου (σχήµατος φρατζόλας)
είναι των 500 γρ. για την ειρηνική περίοδο και των 700 γρ. για την πολεµική περίοδο,
µετά από 12 ώρες από το ψήσιµο. ∆ιπλάσιες ποσότητες παρασκευαζόµενου άρτου
αντιστοιχούν σε δύο (2) µερίδες. Για το αρτίδιο το προαναφερόµενο βάρος ηµερήσιας
µερίδας είναι το 1/3 του άρτου σχήµατος φρατζόλας.
ΑΡΘΡΟ 14
Παράδοση ψωµιού
1. Η µεταφορά και παράδοση του άρτου από το αρτοποιείο θα γίνεται µε
µεταφορικά µέσα του εργολάβου από τον ίδιο τον προµηθευτή ή τον νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του και µε οχήµατα κλειστού τύπου (VAN) κατάλληλα
διασκευασµένα στις πόρτες των Εστιατορίων της ΣΜΧ, της 698 ΑΒΠ του ΘΠΣ (τους
θερινούς µήνες) και των ΛΑΦ Λουτρακίου και Κορίνθου.
2. Η παράδοση έκαστου άρτου και αρτιδίου θα γίνεται σε κατάλληλη
συσκευασία και µέχρι την 09:30, σε καθηµερινή βάση, πλην αργιών.
ΑΡΘΡΟ 15
Αντικατάσταση Αλεύρου ή Ψωµιού
Ψωµί που παρασκευάσθηκε και κρίθηκε από το αρµόδιο υγειονοµικό όργανο
ακατάλληλο για βρώση, αντικαθίσταται µε άλλο κατάλληλο ψωµί της ιδίας ποιότητας,
µε µέριµνα και δαπάνη του εργολάβου.

. ΑΡΘΡΟ 16
Υπογραφή ∆ικαιολογητικών
Καθηµερινά µετά το τέλος της αρτοποιήσεως, ο ανάδοχος συντάσσει και
υπογράφει το ∆ελτίο Παραγωγής Ψωµιού (Υποδ. ∆ΕΜ/122). Ο Λ∆/ΣΜΧ (ο
αγοραστής) είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στον εργολάβο σε µικρά χρονικά
διαστήµατα (κάθε 15νθήµερο ή µήνα) ικανό αριθµό αντιτύπων του δελτίου παραγωγής
ψωµιού (∆ΕΜ/122), ώστε ο ανάδοχος να συντάσσει καθηµερινά το παραπάνω δελτίο.
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Κατά την παράδοση των αντιτύπων του δελτίου παραγωγής ψωµιού, ο αγοραστής
επεξηγεί και υποδεικνύει τον ορθό τρόπο συντάξεώς του. Τα δελτία συντάσσονται σε
τρία (3) αντίτυπα από τα οποία το ένα κρατείται από τον ανάδοχο και τα δύο
παραδίδονται στον αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 17
∆ιακοπή, αναστολή ή µαταίωση συµβάσεων, επαύξηση υποχρεώσεων
1.
Σε περίπτωση µετασταθµεύσεως της µονάδας σε άλλη πόλη, η σύµβαση
µπορεί να διακοπεί κατά την κρίση του αγοραστή µε έγγραφη ειδοποίησή του, που τη
δίνει στον ανάδοχο 48 ώρες πριν.
2.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος δεν µπορεί να έχει καµία απαίτηση
έναντι του αγοραστή.
Σε περίπτωση µετασταθµεύσεως και άλλης Μονάδας ή Μονάδων στην
3.
Φρουρά, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το επιθυµεί ο αγοραστής, στην
παραγωγή ψωµιού, για την κάλυψη των αναγκών των παραπάνω µονάδων και µε
τους ίδιους όρους, εφόσον η άδεια λειτουργίας του αρτοποιείου αναφέρει ότι υπάρχει
η σχετική δυνατότητα παραγωγής.
4.
Σε περίπτωση χορηγήσεως διπυρίτη, µετά από εγκριτική διαταγή της
προϊσταµένης Αρχής, στους άνδρες της Μονάδας, ο ανάδοχος δεν µπορεί να έχει
καµία απαίτηση για τις ηµέρες χορηγήσεως διπυρίτη. Ο αγοραστής υποχρεώνεται να
ειδοποιεί τον εργολάβο 48 ώρες για την περίπτωση αυτή.
5.
Ο αγοραστής µπορεί να µαταιώσει προσωρινά ή οριστικά την σύµβαση
στις παρακάτω περιπτώσεις:
α.
Όταν ο ανεφοδιασµός της Μονάδας σε ψωµί µπορεί να γίνει από
άλλη στρατιωτική µονάδα, κατά την κρίση του αγοραστή.
β.
Όταν µετά από διαταγή της προϊσταµένης Αρχής, ο αγοραστής
αναλαµβάνει µε δικά του µέσα την παραγωγή του ψωµιού.
ΑΡΘΡΟ 18
Συνέχιση Συµβάσεων από Τρίτους
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο των υποχρεώσεων που
1.
προκύπτουν από τη σύµβαση καθώς και των δικαιωµάτων, σε οποιονδήποτε τρίτο.
2.
Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου, η εκτέλεση της συµβάσεως
συνεχίζεται από τους διαδόχους του, εφόσον αυτή ασκούν το επάγγελµά του ή
συνεχίζεται η λειτουργία του αρτοποιείου.
3.
Σε περίπτωση εκποιήσεως του αρτοποιείου, η σύµβαση συνεχίζεται από
τον νέο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος (πωλητής) υποχρεώνεται όπως
ενηµερώσει τον νέο ιδιοκτήτη σχετικά µε τις υποχρεώσεις του προς τον αγοραστή (Στρ
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υπηρεσία). Στην αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στο άρθρο 11
των παρόντων γενικών όρων.

ΑΡΘΡΟ 19
Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις Σύµφωνα µε τα Άρθρα 207 και 218 του Ν.4412/16
1.
Μετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε βάρος του
αναδόχου µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής οι κάτωθι ποινικές
ρήτρες :
α.
Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης
συνολικής διάρκειας της σύµβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα.
2.
Η επιβολή των ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή
το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την
3.
αµοιβή του αναδόχου.
4.
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα
βία, εξαιτίας της οποίας δηµιουργείται σ΄αυτόν αδυναµία για την εκτέλεση κάποιου
όρου της συµβάσεως

ΑΡΘΡΟ 20
ΦΠΑ – ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
1.
Στις προσφερόµενες
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.

τιµές

των

διαφόρων

ειδών

δεν

θα

Οι τιµές που θα δοθούν θα παραµείνουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια
2.
ισχύς της σύµβασης .
3.
Ανατιµήσεις δεν θα γίνονται δεκτές για κανένα λόγω εν ισχύ της
συµβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 21
Εγγυοδοσία
1.
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση της συµβάσεως καταθέτει στο ταµείο του
αγοραστή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500Ε) που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α, σύµφωνα µε το
Άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16.
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Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την πλήρη
2.
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 22
Ανακοίνωση προς τον εργολάβο
1.
Όλες οι ανακοινώσεις του αγοραστή προς τον ανάδοχο, γίνονται µε
έγγραφα και του επιδίδονται µε απόδειξη.
2.
Σε περίπτωση απουσίας του, οι ανακοινώσεις θυροκολλούνται στο
αρτοποιείο, οπότε και θεωρούνται ότι επιδόθηκαν κανονικά και νόµιµα.
ΑΡΘΡΟ 23
Άλλοι Ειδικοί Όροι
1. Η κατάθεση έγγραφης βεβαίωσης των συµµετεχόντων στον πρόεδρο της
επιτροπής µετά την ανάγνωση των γενικών και ειδικών όρων ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος συνοπτικού
διαγωνισµού.
2. Αυτοί οι όροι υπερισχύουν κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται ή µε
το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη-προσφορά) εκτός καταφανών σφαλµάτων, ή
παραδροµών που γίνονται αποδεκτές και από τους δυο συµβαλλόµενους.
3.

Ο µειοδότης προµηθευτής για λόγους ασφαλείας του στρατοπέδου:

α.
κεντρικής πύλης.

Οφείλει να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του αξιωµατικού

β.
Να αναφέρει εγγράφως στη ΣΜΧ/2ο ΕΓ και 698 ΑΒΠ/2ο Γ για την
έκδοση δελτίου εισόδου πριν την υπογραφή της σύµβασης.
(1)

Ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας

(2)
Αριθµό κυκλοφορίας οχήµατος του προσωπικού του
οποίου θα εισέρχεται στα στρατόπεδα της ΣΜΧ, 698 ΑΒΠ και ΘΠΣ, µε σκοπό τον
ανεφοδιασµό ή την παραλαβή εφοδίων.
4.
Η Στρατιωτική υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα
που θα ληφθούν και για τις αυξήσεις των κάθε είδους δαπανών, υλικών, φόρων,
τελών κλπ και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση αυτών στην
τιµή, ποιότητα και χρόνο παραδόσεως του ψωµιού.
5.
Σε περίπτωση ιδίας προσφοράς (ισοτιµίας) από τους αναδόχους, τότε ο
τελευταίος θα επιλεγεί κατόπιν κληρώσεως παρουσία των.
6.
Ο Ανάδοχος κατά τη εκτέλεση της σύµβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις
του στους τοµείς του περιβαλλοντικού , κοινωνικού-ασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου και συµπληρωµατικά ο αστικός κώδικας.
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Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς τερµατισµού της
7.
σύµβασης πριν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των συµβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς περαιτέρω αποζηµίωσης, σε περίπτωση που
υπηρεσιακοί-επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν την παύση της προµήθειας ή διαταχθεί
από προιστάµενη αρχή,
8.
Πέραν των αναφεροµένων στους γενικούς και ειδικούς όρους ισχύουν οι
διατάξεις του Ν.4412/16.
Ακριβές Αντίγραφο

Κανέλλα Κουτσοδήµα
Ανθστής (ΠΖ)

Σχης (ΜΧ) Γαβριηλίδης ∆ηµήτριος
∆ντης 4ου ΕΓ
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