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Αθήνα 21/5/2018
Αριθ. Πρωτ 2594/2018.

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, « Του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση
του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5028220
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμός Διακήρυξης

S -01/2018

Είδος Διαγωνισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές

Κριτήριο Αξιολόγησης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κωδικός Προγράμματος

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, « Του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου
«Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία
Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5028220

Προϋπολογισμός Έργου

44.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Προορισμός Προμήθειας

Δομές φιλοξενίας Ίριδα
Μεταξουργείο

Ημερομηνία λήξης
Διαγωνισμού
Ημερομηνία Αποσφράγισης
Προσφορών
Τόπος Υποβολής
Προσφορών
Αρμόδιο όργανο για την
αποσφράγιση των
προσφορών:

4/6/2018 Ημέρα Δευτέρα 10.00 π.μ.

Διογένους Λαερτίου 15α και Εστία Καλλέργη 12

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4/6/2018 Ημέρα Δευτέρα
17 μ.μ.
Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η οποία ορίσθηκε με τον υπ. αριθμό
πρωτοκόλλου 2592/2018
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Απόσπασμα Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη, διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού «Τροφίμων» Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών,
«Του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 » της
Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου στο πλαίσιο της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό Σαράντα
τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (44.000 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα και το αργότερο μέχρι την 4/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην
Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα, 11527, Ισόγειο.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, και
απορρίπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στην Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση
της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Εμπρόθεσμες ορίζονται οι προσφορές που
παραλαμβάνονται έως την συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 4/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στην Έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής: Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα, 11527, Ισόγειο, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.medin.g r , για
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:
ΜΕΡΟΣ 1ον - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ 2ον - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΜΕΡΟΣ 3ον - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Γ
Η Πρόεδρος Ελπίδα Ευθυμιάτου
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ΜΕΡΟΣ 1ον - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Περίληψη
Τεύχος Δημοπράτησης S_01/2018
Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων»
1

Αναθέτουσα αρχή

2.

Αντικείμενο:

3.

Τύπος Διαγωνισμού

3

Κωδικός προγράμματος:

4
5.
6

Προϋπολογισμός έργου:
Χρονική διάρκεια υλοποίησης:
Κριτήριο επιλογής:

7

Καταληκτική ημερομηνία/ώρα 4/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
υποβολής προσφορών:
Τόπος κατάθεσης προσφορών Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα,
11527, Ισόγειο
Υποβολή διευκρινήσεων επί
28/5/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μμ
των όρων της διακήρυξης:
Ημερομηνία και ώρα
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4/6/2018,
αποσφράγισης προσφορών:
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

8
9
10

11
12

Τόπος διαγωνισμού:
Χρηματοδότηση

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in
(Medical Intervention)
Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Τηλ: 2107778770, www.medin.gr Ηλ. Ταχ.: mail@medin.gr
Υπεύθυνη: κ. Ματσούκα
«Προμήθεια τροφίμων» με δυνατότητα προαίρεσης έως 30% στην
ποσότητα
Πρόχειρος διαγωνισμός, σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
«Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία
Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220

44.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30/6/2019
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα
Υπουργείο οικονομίας και Ανάπτυξης
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται
στην παρούσα διακήρυξη.
1.2 Αντικείμενο Διαγωνισμού
Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τις επιλέξιμες
προμήθειες με τίτλο:
«Προμήθεια τροφίμων» στο πλαίσιο του έργου: «Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση
του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5028220
Οι κατηγορίες CPV του διαγωνισμού είναι οι αναφερόμενες στον ακόλουθο πίνακα:
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
15500000-3

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15511600-9

ΣΥΜΠΥΚΝΟΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

CPV 15831000-2

ΖΑΧΑΡΗ

CPV 15864100-3

ΤΣΑΪ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

CPV 15332290-3

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

CPV 15411110-6

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

CPV 03211300-6

ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

CPV 15331423-8

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

CPV 15851100-9

ΜΑΚΑΡΟΝΙA

CPV 03221210-1

ΓΙΓΑΝΤΕΣ

CPV 03221210-1

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

CPV 03212212-9

ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ

CPV 03212211-2

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

CPV 15131620-7

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ
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CPV 03220000-9

ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

CPV 15000000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

CPV 15110000-2

ΚΡΕΑΤΑ

CPV 15810000-9

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

CPV 15221000-3

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

CPV 15131000-5

ΑΛΑΝΤΙΚΑ

CPV 15540000-5

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

CPV 15551300-8

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

CPV 03142500-3

ΑΥΓΑ

CPV 15112130-6

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

CPV 15872200-3

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

CPV 15872400-5

ΑΛΑΤΙ

CPV 15612110-5

ΑΛΕΥΡΙ

CPV 15321000-4

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

CPV 03211000-3

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

CPV 15811300-9

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

CPV 15842300-5

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου του αναδόχου περιγράφεται στο Μέρος Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ» της παρούσης.
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του
Έργου.
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1.3 Προϋπολογισμός – Διάρκεια Έργου
Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ ( 44. 000 €)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις
επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της Διακήρυξης
(αμοιβές, άλλους φόρους, τέλη, κλπ.).
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και για ένα
έτος
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και ένταξης
μέσω του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την
εκτέλεση της Σύμβασης, κατά τους όρους του άρθρου 203/παρ4/του νόμου 4412/16
Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του προαναφερόμενου
συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.

1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention)

Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004
Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα
11527
2107778770
2107778770
www.medin.gr
mail@medin.gr

Πληροφορίες:

Κ. Ματσούκα

1.5 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις δημόσιες
συμβάσεις και ιδιαίτερα Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
•

Το Νόμο 4375/16 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας
(ΦΕΚ 51
Α/3/4/2016΄).προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις.
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•
•
•

•

•
•
•
•

Το Νόμο 4412 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 82350 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών
Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής
Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 2451/Β’/09.08.2016).
Την υπ’ αριθ. 42356/ΥΦ 776 Υπουργική Απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων και καθορισμός των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το
άρθρο 76 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 1121/Β/20.04.2016)
Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014. 6. Την αριθ. C(2015)
5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της
Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από
το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. C(2015) 9607 από 16.12.2015, την αριθ.
C(2016) 7527 από 25.11.2016 και την αριθ. C(2017) 5791 από 28.8.2017 απόφαση της Επιτροπής
Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της
Ιατρικής Παρέμβασης
Την με Αριθ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της
Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναθέτουσας Αρχής.
Απόφαση Δ.Σ. με Αριθ. Πρωτ. 2593 στις 21/5/2018, «Απόφαση αναζήτησης τριών τουλάχιστον
προσφορών για την «προμήθεια Τροφίμων ».
Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για την προμήθεια «Τροφίμων ».

1.6 Ημερομηνία της Προκήρυξης, Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Η Διακήρυξη μαζί με τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή στη
διεύθυνση www.medin.gr στις 21/5/2018. Τα τεύχη της διακήρυξης μπορούν να παραληφθούν από τα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.
Προσφυγές κατά του περιεχομένου της Διακήρυξης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι 4/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα, 11527 , Ισόγειο.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
1.8 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
1.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τις 28/5/2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 17:00μμ Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν
σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με πλήρη στοιχεία
του ενδιαφερόμενου, ήτοι: επωνυμία, υπεύθυνος επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική
διεύθυνση.
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
ΜΕΡΟΣ 2ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
2.1 Γενικές πληροφορίες
Η επιλέξιμη προμήθεια, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου « Του Εθνικού Προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 » της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα"
και "Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220
Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και
Ένταξης.
Στο πρόγραμμα αυτό δικαιούχος είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ιατρική Παρέμβαση- Med.In».
2.2 Παραδοτέα, Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου
Το έργο περιλαμβάνει την τμηματική παράδοση και τιμολόγηση ανά δομή ανάλογα με τις ανάγκες, στον
τόπο δραστηριοποίησης που είναι Α) Δομή Ίριδα Διογένους Λαερτίου 15α Περιοχή Αγίου Παντελεήμονα .
Β)Δομή Εστία Καλλέργη 12 Μεταξουργείο, εκτός και αν εμφανιστεί επείγουσα κατάσταση που σε αυτή την
περίπτωση ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει εκτάκτως μεγαλύτερη παράδοση.
Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και των προδιαγραφών αυτών δίνεται στο Παράρτημα Α΄ της
παρούσης (Τεχνικές Προδιαγραφές).
Ειδικότερα, το αρμόδιο όργανο μπορεί - με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή
για μεγαλύτερη ποσότητα έως 30% και πάντα εντός του συνολικού προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης
προμήθειας. Η κατάσταση του παραρτήματος Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την προσφορά
των προϊόντων. Κάθε αλλαγή στην ποσότητα θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών που θα
βεβαιώνεται και θα αιτιολογείται εγγράφως, και πάντα στα πλαίσια του υπάρχοντος προϋπολογισμού των
44.000 ευρώ με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
2.3 Εγγύηση
Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης θα πρέπει να καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων φθαρμένων υλικών για το σύνολο του έργου από την ημερομηνία σύνταξης του τελικού πρωτοκόλλου
παραλαβής των τροφίμων -Ειδών προσωπικής υγιεινής έως και την λήξη της σύμβασης καθώς επίσης η
ημερομηνία λήξης για προϊόντα μακράς διαρκείας θα πρέπει να ξεπερνά τους έξη μήνες .
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2.4 Δήλωση Συμμόρφωσης και Πιστοποιήσεις
Σημειώνεται ότι τα είδη τροφίμων θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity), καθώς και να είναι σε συμμόρφωση με τις όποιες άλλες διαπιστεύσεις, πιστοποιήσεις,
εναρμονίσεις δύνανται να φέρουν από ευρωπαϊκούς ή / και εθνικούς φορείς πιστοποίησης και ελέγχου.
2.5 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και ένα έτος .
Η ημερομηνία λήξης του έργου δύναται να παραταθεί, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και πριν τη λήξη αυτού.
Οι επιμέρους παραδόσεις των προμηθειών θα γίνουν τμηματικά βάσει παραγγελιών και συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση και εντός της ανωτέρω
προθεσμίας.

ΜΕΡΟΣ 3ο - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
• Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
• Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
• Συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
• Κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης.
• Οι Ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν
κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για
την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
• πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
πληρούν όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών
της διακήρυξης.
• Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της Διακήρυξης.
3.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής
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• Όσοι δεν πληρούν το ανωτέρω Δικαίωμα Συμμετοχής
• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.Δ για τι δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
• Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης,
η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
• Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους σε
διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία.
• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
τρόπο.
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής».
• Όσοι έχουν σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική απόφαση και υφίσταται
εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή
διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.
• Όσοι έχουν καταδικασθεί για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας , της
ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι υπάρχει εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων τους, αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγρ.
1 του Ν.4412/2016.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
• Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση μητρικής / θυγατρικής
εταιρείας ή σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου.
• Όσοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα ζητούμενα με την παρούσα
προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα
στην Ελληνική Γλώσσα.
• Όσοι υποβάλλουν ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, κι αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που
προβλέπονται στα σημεία Γ.6. και Γ.10. της παρούσης.
• Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού
και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από
το διαγωνισμό.

3.3 Διευκρινήσεις επί δικαιολογητικών συμμετοχής
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του
συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα
ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της
προσφοράς του.
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Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και
αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.

3.4 Ελλείψεις Δικαιολογητικών
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί των
υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι
οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού
εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις
εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη
υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων
δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.

3.5 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά
αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. θα πρέπει να είναι
μονογραμμένες από τον προσφέροντα.
4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών.
5. Οι προσφορές αφορούν στο σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την
παρούσα έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
7. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει
την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ,
ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας ή αντικλήτου σε περίπτωση που έχει
οριστεί), του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις
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8. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»): «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» &
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα δικαιολογητικά σε κάθε υποφάκελο θα είναι εις διπλούν.
9. Στο ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», θα
μονογράφεται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, αυτό δε θα είναι επικρατέστερο του άλλου.
10. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τον τίτλο του συγκεκριμένου υποφακέλου
(«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»). Ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο
3.6 Περιεχόμενο Προσφορών
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Προσφορά
(....Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση...)
Διακήρυξη Νο S-01/2018
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Προμήθεια Τροφίμων »
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Προμήθεια τροφίμων » στο πλαίσιο του έργου: «Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και
"Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220

Αναθέτουσα Αρχή: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ιατρική Παρέμβαση – Med.in
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 99, 115 27, Αθήνα
Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 4/6/2018 και ώρα 10.00πμ
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών 4/6/2018 και ώρα 17.00 μμ.

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία»

➢ Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένο (κατά
περίπτωση) από:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή
το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή
τους νόμιμους εκπροσώπους ή αντίκλητους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμμετεχόντων σε
ένωση ή τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόμενου ότι:
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε
πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4412/16 , καθώς και ότι άλλο του ζητηθεί
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών μετά την αξιολόγηση των προσφορών.
Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο .

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του κανενός από τους
λόγους αποκλεισμού, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 (Μέρος 3Ο ) της παρούσας
διακήρυξης, βάση του νόμου 4412/16 στην οποία δήλωση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
διαγωνισμού, του νόμιμου εκπροσώπου του Προσφέροντος.
4. Πρακτικό Δ.Σ. – στην περίπτωση εταιρειών με Δ.Σ. - περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος.
5. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό
του. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.
6. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, ως προς τα
δικαιολογητικά σύστασής τους με την οποία θα ορίζουν ότι διαθέτουν τα ακόλουθα και τα οποία θα
θέσουν στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά το στάδιο κατακύρωσης του Διαγωνισμού , και
συγκεκριμένα:
• Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε ότι διαθέτει:
i. ΦΕΚ σύστασης,
ii. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το και ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
συνοδευόμενο από το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
iii. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου,

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα, 115 27 - Τηλ. & Φαξ: 210-7778770, Site: www.medin.gr, E-Mail: mail@medin.gr

16

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ

iv. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη
λύσης της εταιρείας.
• Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
i. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
ii. Πρόσφατα πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού (ημερομηνία έκδοση εντός τρέχοντος τριμήνου).
iii. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
• Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται, με
διάταξη νόμου, από την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την
προσκόμισή τους, θα πρέπει να το αναφέρει στην Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία και θα πρέπει να
αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή.
• Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν βεβαίωση έναρξης εργασιών, από την οποία θα προκύπτει
συναφής με το αντικείμενο επιχειρηματική δραστηριότητα.
Να σημειωθεί ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρίας/επιχείρησης, να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας/επιχείρησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 3 του Ν.4250/26-03-2014).
Επίσης, οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν μεμονωμένες ή να συμπτυχθούν σε
μία υπεύθυνη δήλωση.

➢ Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού:
Η πρόταση πρέπει να αναφέρει
1. Τα παραδοτέα, πιστοποιήσεις και συμμόρφωση αυτών με συμπλήρωση του πίνακα του
παρατήματος Α.
2. Τη συμμόρφωση βάσει του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου βάσει των οριζόμενων
στα σημεία 2.3 και 2.5 της παρούσης, όπου θα αναφέρεται η δυνατότητα του Προσφέροντος να
συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του νόμιμου εκπροσώπου του Προσφέροντος. Στην ίδια υπεύθυνη
δήλωση θα βεβαιώνει τη συμμόρφωση του σε σχέση με τις οριζόμενες πιστοποιήσεις της
παραγράφου 2.4 της παρούσας διακήρυξης.
➢ Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη
από το αρμόδιο πρόσωπο εκ μέρους κάθε υποψήφιου οικονομική προσφορά σύμφωνα με το
παράρτημα Β της παρούσης, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της
τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει με τη μορφή πίνακα τα ακόλουθα
στοιχεία:
1. Το εκτιμώμενο τίμημα του έργου, ήτοι (έως) 44.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ καθώς και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ έναντι του οποίου ο ανάδοχος προτίθεται να
εκτελέσει το έργο (Εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ Αριθμητικά και Ολογράφως)
2.Το συνολικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ έναντι του οποίου ο ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο.
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Οι επιμέρους τιμές. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά, με
συμπληρωμένο μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Προσφορές στις
οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή απορρίπτονται (ΠΙΝΑΚΑΣ
1).
7. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) μπορεί να απορρίπτει υπερβολικά χαμηλή Οικονομική
Προσφορά με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, σε περίπτωση που κρίνει μη επαρκείς τις παραχθείσες
πληροφορίες και έχει βάσιμες υπόνοιες είτε ότι τίθεται σε διακινδύνευση η εκτέλεση της σύμβασης, είτε
ότι έχει εφαρμοστεί πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους (dumping), είτε ότι τα προσφερόμενα
έχουν τύχει εξαγωγής επιδότησης.
8. Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο
(αμοιβές προσωπικού, παράδοση στον προβλεπόμενο τόπο, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), πλην των
προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου θα βαρύνουν τον προσφέροντα. Υπόδειγμα
παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.
9. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις περιγραφές των υλικών της προσφοράς
τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

3.7 Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 του Ν.4412/2016) Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο
ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά με την αποδοχή
παράτασης για έως εκατόν είκοσι (120) ακόμα ημέρες. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της
ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του
επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

3.8 Αποσφράγιση Προσφορών
Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση,
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στην Αναθέτουσα αρχή μετά την
έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,
και μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση δύναται να παρίστανται οι
διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
2. Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληρεί ο προσφέρων με βάση
τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο επόμενο στάδιο
του διαγωνισμού, γίνεται στη συνέχεια αυθημερόν, εφόσον είναι δυνατό, σε ανοιχτή συνεδρίαση της
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο και υπογράφει .
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3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να διακόψει την διαδικασία για λόγους ανωτέρας βίας και
να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης, ενημερώνοντας παράλληλα τους προσφέροντες.
4. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής επί της αξιολόγησης των δικαιολογητικών κοινοποιείται μέσω της
γραμματείας της Ιατρικής παρέμβασης εγγράφως (με fax) στους διαγωνιζομένους εφ’ όσον δεν είναι
παρόντες.
5. Όσοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των φακέλων που υποβλήθηκαν.
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών, επιτρέπει – παρουσία της – οι διαγωνιζόμενοι να
συμβουλευτούν τους φακέλους αυτούς εφ’ όσον το ζητήσουν.
7. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση προχωρά στην αποσφράγιση του
υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο
διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η αποσφράγιση μπορεί να γίνει αυθημερόν εφ’
όσον είναι δυνατόν, μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση και αποδοχή των
συμμετεχόντων. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
2. Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονογράφεται από τα μέλη της επιτροπής το
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, θα συντάξει πρακτικό με το οποίο θα εισηγείται και θα τεκμηριώνει τις θέσεις της ως προς
την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής. Το πρακτικό
υπογράφεται και σφραγίζεται. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από αιτιολογημένη έγγραφη
διατύπωση της Επιτροπής.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή με βάση την αξιολόγηση της, συντάσσει πρακτικό το οποίο και υπογραφεί και
κοινοποιεί την απόφασή της εγγράφως (με fax) στους προσφέροντες. Εντός των επόμενων τριών (3)
εργάσιμων ημερών, από αυτήν κατά την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση της απόφασης της Επιτροπής,
έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση.
Ακολουθεί η εξέταση των αποβληθεισών ενστάσεων και η έκδοση απόφασης επί αυτών, με την οποία και
οριστικοποιείται ο πίνακας βαθμολογίας βάση των «Τεχνικών Προσφορών».
Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών
1. Σε περίπτωση που είναι ενημερωμένοι όλοι οι συμμετέχοντες και δεν υπάρχουν ενστάσεις ή
προσφυγές, ή εφ’ όσον παρέλθει άπρακτο το τριήμερο υποβολής τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών, ή
μετά την εκδίκασή τους, ακολουθεί ειδοποίηση των ενδιαφερομένων με FAX για την ημερομηνία κατά
την οποία η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση, θα αποσφραγίσει τους
φακέλους οικονομικών προσφορών.
2. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
μονογράφεται το Πρωτότυπο κατά φύλλο από τα μέλη της επιτροπής και ανακοινώνονται οι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζομένων.
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3. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει ημέρα και ώρα κατά την οποία,
παρουσία της, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τις οικονομικές προσφορές.
4. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο
γνωστοποιεί τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές και τις τιμές των αποδεκτών προσφορών και
συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης, με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς.
5. Ακολουθεί η εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί και η έκδοση απόφασης επ’ αυτών εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής, με την οποία οριστικοποιείται ο πίνακας βαθμολογίας βάσει και των
οικονομικών προσφορών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών έχει δυνατότητα να προχωρήσει αυθημερόν (ή σε
συνεχόμενες συνεδριάσεις) στο άνοιγμα όλων των Υποφακέλων αφού πρώτα έχει κάνει πρόσκληση
στους προσφέροντες. Σε αυτή την περίπτωση κοινοποιεί τα αποτελέσματα αποκλεισμού από
οποιαδήποτε φάση, καθώς και την τελική κατακύρωση, με ενιαία ενημέρωση προς όλους τους
προσφέροντες . Μετά από την ημερομηνία της παραπάνω κοινοποίησης (με Fax ή με έγγραφο), οι
προσφέροντες έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να ασκήσουν ενστάσεις (κατά
πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ή κατά της
κατακυρωτικής απόφασης).
Επίσης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών έχει δικαίωμα να προχωρά σε κλειστές συνεδριάσεις,
όποτε το κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να μελετήσει διεξοδικότερα τα περιεχόμενα των ήδη ανοιγμένων
φακέλων.

3.9 Αξιολόγηση Προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.
Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
• Αξιολόγηση των προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.
• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.
• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
Προσφοράς.

3.10 Ελλείψεις - Διευκρινήσεις
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις
όρων της προκήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε απαίτηση, διευκρίνιση, συμπλήρωση,
τροποποίηση ή απόκρουση προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει εγγράφως από τους
υποψηφίους Αναδόχους, διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και
πιστοποιητικών της προσφοράς τους. Οι δε υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως
μόνον επί των σημείων που τους ζητήθηκαν, εντός εύλογης προθεσμίας που θα θέσει η επιτροπή
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διαγωνισμού, χωρίς η απάντησή τους να οδηγήσει σε μεταβολή των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς
τους.
Από τις εν λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Συμβούλου ή στελέχους Διοίκησης της Αναθέτουσας
Αρχής.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις των προσφορών ή προτάσεις που κατά την
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, δεν
γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως
απαράδεκτες.

3.11 Απόρριψη Προσφορών
Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί, για τους υποψηφίους.
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους κι απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) έχουν σαν συνέπεια τον
αποκλεισμό του υποψηφίου. Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως όταν:
• Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο
ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνη με το αντικείμενο και τους όρους της προκήρυξης
• Δεν υποβληθούν ή είναι ανακριβή τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ή προκήρυξη.
• Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν εμφανίζονται τιμές σε οποιοδήποτε
σημείο της τεχνικής προσφοράς και δεν γίνονται αναλύσεις που απαιτεί η προκήρυξη.
• Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονομική και τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου.
• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος του χρόνου που αναφέρεται στην παρούσα.
• Δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης, βάσει των αναφερόμενων στη διακήρυξη
ως προαπαιτούμενα.
• Δεν έχει χωριστούς σφραγισμένους φακέλους με ξεχωριστούς υποφακέλους.

3.12 Ενστάσεις - Προσφυγές
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβής της,
να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή και να προμηθευτούν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η
παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές
με τη διακήρυξη. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών(άρθρο 127 του
Ν.4412/2016).
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο, κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
5 «Διαλειτουργικότητα» της με αριθμό Π1/2390(ΦΕΚ Β/2677) Απόφασης και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.13 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του
ΔΣ σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της αρμόδια Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε
αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:
•

•
•

•

•

•

•

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 απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007,
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
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 δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
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 τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
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 υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.
Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει
έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.
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3.14 Υπογραφή Σύμβασης
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως
κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή
σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για
την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και
οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Υπόδειγμα της σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Β.

3.15 Παρακολούθηση - Παραλαβή
1. Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασής από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αρμοδίου Επικοινωνίας του έργου.
2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση
και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των
σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους
συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση
ή αντικατάσταση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.
5. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη
σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται
στην παρούσα.

3.16 Τρόπος Πληρωμής
1. Η καταβολή του οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται τμηματικά και με βάσει το χρονοδιάγραμμα
παράδοσης της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής
του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, παραπέμπουμε στις διατάξεις
των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσης.

Η Πρόεδρος
Ευθυμιάτου Ελπίδα
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Τεχνικές προδιαγραφές
Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και
Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.
Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά
είναι:
Η ονομασία πώλησης.
Ο κατάλογος των συστατικών.
Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.
Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι ευαλλοίωτα από
μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, χρήσης.
Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.
Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον
καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του Τροφίμου.
Η ονομασία πώλησης πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής κατάστασης του Τροφίμου ή της
ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί (π.χ. σε σκόνη, κατεψυγμένο, καπνιστό, ).
Όταν στερεό τρόφιμο διατίθεται εμβαπτισμένο μέσα σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται και το καθαρό
βάρος του στραγγισμένου τροφίμου.
Το υγρό κάλυψης δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του
παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για την αγορά του.
Η προμήθεια τροφίμων ζωικής προέλευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 853/2004
ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ
Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί όλες τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, Εθνική και Κοινοτική
νομοθεσία, την ΑΙβ/8577/83, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλους τους κανόνες υγιεινής των
τροφίμων για την πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων.

Είδη τροφίμων
Νωπό κρέας µόσχου : Τα κρέατα θα πρέπει να είναι νωπά (εγχώρια ), πρώτης ποιότητας, υγιεινά, φρέσκα,
θα φέρουν ανάλογο λίπος, θα έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και
θα παραδίδονται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα µε τις παραγγελίες των δομών Το κρέας πρέπει να
προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, 48 ώρες πριν και µέχρι (6) ημέρες, να
έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονοµικού
ελέγχου. Η µμεταφορά όλων των κρεάτων προς τις δομές θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες Το
σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και
ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται
ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου Τα κρέατα πρέπει να προέρχονται από ζώα που
βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση.
Ο κιμάς νωπού µόσχου θα κόβεται από κρέας της προτίμησης του φορέα ( σπάλα ή μηρός ). Θα
παρασκευάζεται από νωπό κρέας, θα προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόµιµα, θα έχει υποστεί
κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου.

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ Τα υπό προμήθεια νωπά πουλερικά πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαχτεί
κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας, σε εγκεκριμένα και νόµιµα λειτουργούντα, πτηνοσφαγεία, να έχουν
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ανεπτυγμένο µυϊκό σύστημα µε δέρμα λείο και μαλακό. ∆εν πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, να είναι
απαλλαγμένα από αλλοιώσεις, κακώσεις, εκδορές, να φέρουν σφραγίδα του πτηνοτροφείου και να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλόλητας του κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Τα κοτόπουλα,
πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη αποπτύλωση και απαντέρωση, το βάρος τους να είναι 1200-1400 γρ. και
γενικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Τα πουλερικά πρέπει να διατίθενται
ολόκληρα ή τεμαχισμένα, (ανάλογα µε την παραγγελία των δομών)
Η ημερομηνία λήξης των συσκευασιών κρέατος κιμά και πουλερικών να είναι δέκα ημέρες τουλάχιστον
μετά την ημερομηνία παράδοσης.
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ Τα παραδιδόμενα οπωρολαχανικά πρέπει να είναι της τελευταίας
εσοδείας, νωπά και πρώτης ποιότητας και να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ. Φρούτα κατ’ επιλογή
νοούνται πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας, συσκευασμένα σε τελάρα το πολύ δύο σειρών, όπως αυτά
χαρακτηρίζονται στο χονδρικό εμπόριο. Απαγορεύεται η προμήθεια άγουρων φρούτων. Να μην είναι
χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών.
Οι πατάτες, κρεµύδια κλπ. θα παραδίδονται απαλλαγμένες από ξένες ύλες και από κάθε αλλοίωση λόγω
κακής συντήρησης. Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών
χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (σπανάκι, αρακάς, φασολάκια, ανάμεικτα λαχανικά) Τα κατεψυγμένα λαχανικά
να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού όπως
διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης
συμπληρωμένη µε την ένδειξη «βαθιάς κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγµένα» β) η
ημερομηνία λήξης γ) ο προσδιορισμός παρτίδας δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη
µετά την απόψυξη».
Είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των κείμενων
υγειονομικών, αγορανομικών διατάξεων και του Κώδικα Τροφίμων και ποτών.
Λάδι πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με άμεμπτη γεύση. Θα πρέπει να αναγράφεται στη
συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο». Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα Να είναι
οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0.1 Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια
εγκατεστημένα στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. Να είναι
συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος ή πλαστικό δοχείο του ενός λίτρου .

Τα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίου βάρους από 53-63 γρ. Να είναι
ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν
κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους
να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει στη συσκευασία καταγεγραμμένη
ημερομηνία λήξης.
Αλεύρι Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε
συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων. Να υπάρχει στη συσκευασία καταγεγραμμένη ημερομηνία λήξης.
Ζυμαρικά Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Χώρος παρασκευής τους να
είναι η Ελλάδα. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος και ο τόπος . Λοιπά είδη ζυμαρικών Να παράγονται ή να συσκευάζονται στην Ελλάδα.
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Όσπρια και ρύζι Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α’ ποιότητας. Να είναι συσκευασμένα σε
συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων. Να αναγράφετε στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Ψάρια Να είναι κατεψυγμένα, α’ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα ( ΙQF) καλά διατηρημένα
κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην
όψη, οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους.
Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό
λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω στα
πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και
πτερύγια.
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Ψωμί Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν
ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε
χάρτινες σακούλες. Για όλα τα
υπόλοιπα αρτοσκευάσματα Να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας ημέρας. Να είναι
σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών , τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες
ή σε κουτιά. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην
αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του
οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
όπως αυτές ισχύουν.
Γάλα αγελαδινό πλήρες συμπυκνωμένο Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα Να
αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. Να αναγράφεται στη
συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών
του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα
τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή
και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ.
Τυριά και φέτα Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα».
Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: «ΦΕΤΑ» (FETA), Προστατευμένη
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), Τυρί, Το βάρος του περιεχομένου, Η ημερομηνία παραγωγής, Να παράγεται
και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή
γεύση. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή,
συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
Ημίσκληρο τυρί Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. Στη συσκευασία του, της οποίας το
μέγιστο βάρος να είναι 1 κιλό, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ» Τυρί .
Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. Το βάρος του περιεχομένου. Η ημερομηνία
παραγωγής. Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα
από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος
Αλλαντικά Καλά συντηρημένα, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική. Να είναι με βάση το
κρέας (γαλοπούλας) – προϊόν αλλαντοποιίας και θερμικής επεξεργασίας . Η μεταποιητική διαδικασία
(επεξεργασία) εξυγίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση τους έχει επίσης ως
αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, με συνέπεια τη σταθεροποίηση της δομής τους
και την ικανότητά των προϊόντων της κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερμική επεξεργασία
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μπορεί να είναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και να συνδυάζεται και με άλλες
επεξεργασίες. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναγράφονται στο άρθρο 91 του Κ.Τ.Π και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.
Αλάτι Φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο Α΄ ποιότητας, κατάλληλο για επιτραπέζια και μαγειρική χρήση.
Συσκευασμένο σε τυποποιημένο κατάλληλο πλαστικό κάδο , βάρους 12,5 κιλών. Να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Δημητριακά Από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού, εμπλουτισμένα µε βιταμίνες, σίδηρο κ.λπ..
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία και
σε χάρτινο κουτί. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις
Γιαούρτι Το χορηγούμενο είδος, να είναι πρώτης ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 82 και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις
του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία
γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). Να έχει παρασκευασθεί από γάλα
αγελάδας και μαγιά απουσία αντιβιοτικών και γενετικά τροποποιημένων υλικών. Να έχει δομή λεία,
μαλακή και κρεμώδη, γεύση ευχάριστη.
Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα.
Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική φιάλη, βάρους 400 ml. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά άρθρα
∆ηµητριακά : Tα δημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως , σε χάρτινη συσκευασία των 350gr δε θα περιέχουν
χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος γ)
περιεκτικότητα σε βιταμίνες.
ΚΡΟΥΑΣΑΝ : Από αγνά υλικά , χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες , να περιέχουν υποχρεωτικά αλεύρι
Α΄ ποιότητας. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές
αναφέρονται στα σχετικά άρθρα
Πραλίνα φουντουκιού: πραλίνα φουντουκιού µε κακάο και αποβουτυρωμένο γάλα, σε πλαστική
συσκευασία των 400gr, χωρίς συντηρητικά.
Ζάχαρη : λευκή , κρυσταλλική ζάχαρη ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 1kg, απαλλαγμένη
από ξένες ύλες.
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Χυµός τομάτας : κλασικός συμπυκνωμένος χυµός τομάτας σε χάρτινη συσκευασία tetra Pak των 500gr,
χωρίς συντηρητικά.
Μαρμελάδα : Η μαρμελάδα να είναι ελληνική. να είναι παρασκευασμένη µε γεύση και οσμή
χαρακτηριστική του χρησιµοποιηθέντος είδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς
συντηρητικά. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι 370 gr έως 450 gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΊΝΑΚΑΣ 1

Επωνυμία:
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Παραδοτέα Προϊόντα Τροφίμων
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

A/A
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΝ/ΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ
ΝΑΙ

Α
1

Κρεατικά

Κρέας Μόσχου

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr
ΝΑΙ

2
Κιμάς Μόσχου

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr
ΝΑΙ

3

Πουλερικά Νωπά

Β

Γαλακτοκομικά

4

5

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

Γάλα Συμπυκνωμένο Τύπου
Εβαπορέ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400-450 Gr

Γιαούρτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

400-450 Gr
ΝΑΙ

6

Τυρί τριμμένο Gouda

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

800 -1000 gr

ΝΑΙ

7

Gouda σε φέτες συσκευασμένο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

800 -1000 gr

NAI

Γ

Παρασκευασμένα και
Διατηρημένα Ψάρια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

700 -800 gr

8

Παγκάσιους (κατεψυγμένο)

ΝΑΙ
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9

Γαύρος Νωπός

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 Gr

ΝΑΙ

10

Σαρδέλα Νωπή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 Gr

ΝΑΙ

Ε

Λαχανικά Εποχής, Πατάτες

11

Πατάτες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

12

Κρεμμύδια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

1

Λάχανο

TEMAXIO

Τεμ 1 kg

ΝΑΙ

3

Αγγούρια

TEMAXIO

1000 gr

ΝΑΙ

14

Μαρούλια

TEMAXIO

1 Τεμ

ΝΑΙ

15

Σκόρδα

TEMAXIO

1 Τεμ

ΝΑΙ

16

Καρότα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

17

Πιπεριές

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

18

Ντομάτες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

19

Κρεμμύδια Φρέσκα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

ΝΑΙ

20

Μελιτζάνες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

21

Κολοκύθια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000Kg

ΝΑΙ

22

Σπανάκι

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

23

Πράσο

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

24

Λεμόνια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

25

Άνηθος

TEMAXIO

1 τμχ

ΝΑΙ

26

Μαϊντανός

TEMAXIO

1 τμχ

ΝΑΙ

Ζ

Λαχανικά Κατεψυγμένα

27

Αρακάς κατεψυγμένος.

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

ΝΑΙ

28

Μπάμιες Κατεψυγμένες

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

ΝΑΙ
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29

Φασολάκια Κατεψυγμένα

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

ΝΑΙ

Η
Διάφορα προϊόντα διατροφής

30

Αυγά

ΤΕΜΑΧΙΟ

1 X 15 Τεμ.

ΝΑΙ

31

Λάδι

ΔΟΧΕΙΟ

5 Lt

ΝΑΙ

32

Ηλιέλαιο

ΜΠΟΥΚΑΛΙ

1 Lt

ΝΑΙ

33

Αλάτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

ΝΑΙ

34

Ξύδι

ΤΕΜΑΧΙΟ

500 ml

ΝΑΙ

35

Ψωμί Τοστ

ΠΑΚΕΤΟ

700 gr

ΝΑΙ

36

Τσάι

ΠΑΚΕΤΟ

1 Χ10 ΤΕΜ

ΝΑΙ

37

Μαγιονέζα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4000- 5000 KG

ΝΑΙ

38

Μουστάρδα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4000- 5000 KG

ΝΑΙ

39

Κέτσαπ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4000- 5000 KG

ΝΑΙ

40

Αλλαντικά – Γαλοπούλα

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

41

Ρύζι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

42

Φακές

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

43

Ρεβίθια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

44

Φασόλια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

45

Χυμός Τομάτας

ΤΕΜΑΧΙΟ

500 gr

ΝΑΙ

46

Πραλίνα φουντούκι

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

ΝΑΙ

47

Μαρμελάδα

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

ΝΑΙ

48

Ζάχαρη

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

49

Πένες

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

50

Κριθαράκι

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

31
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
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51

Δημητριακά

ΠΑΚΕΤΟ

500 – 600 gr

ΝΑΙ

52

Μαργαρίνη

ΠΑΚΕΤΟ

300 - 600 gr

ΝΑΙ

53

Ψωμί Burger

ΠΑΚΕΤΟ

1 Χ 10τμχ

ΝΑΙ

54

Αραβική πίτα

ΠΑΚΕΤΟ

480 gr

ΝΑΙ

55

Αλεύρι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

56

Χυμοί

ΠΑΚΕΤΟ

1000 ml

ΝΑΙ

Θ

Φρούτα Εποχής

57

Πορτοκάλια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

58

Μήλα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

59

Ροδάκινα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

60

Φράουλες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

61

Αχλάδια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

62

Νεκταρίνια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Ι

Μπαχαρικά

63

Κάρι

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

64

Μπουκοβο καυτερό

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

65

Κανέλλα ξύλο

συσκευασία

250-300 gr

ΝΑΙ

66

Πιπέρι

συσκευασία

400-500 gr

ΝΑΙ

67

Γαρύφαλο τριμένο

συσκευασία

20-35 gr

ΝΑΙ

68

Μπαχάρι ολόκληρο

συσκευασία

250 gr

ΝΑΙ

69

Κίμινο

συσκευασία

400-500 gr

ΝΑΙ

70

Θυμάρι

συσκευασία

400-500 gr

ΝΑΙ

71

Μοσχοκάρυδο τριμμένο

συσκευασία

350-400 gr

ΝΑΙ

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Επωνυμία:
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Πληροφορίες:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1

2

3

Θα πρέπει να καλύπτεται η αντικατάσταση τυχόν
κατεστραμμένων υλικών για το σύνολο του έργου από την
ημερομηνία σύνταξης του τελικού πρωτοκόλλου παραλαβής
των ειδών Γάλακτος και βρεφικών κρεμών έως και την λήξη
της σύμβασης .
Τα είδη τροφίμων και ειδών Υγιεινής θα πρέπει να
συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of
Conformity), (Τεχνικές Προδιαγραφές και Συμμόρφωσης
Πίνακας 2) του υποψήφιου αναδόχου, καθώς και να είναι σε
συμμόρφωση με τις όποιες άλλες διαπιστεύσεις,
πιστοποιήσεις, εναρμονίσεις δύνανται να φέρουν από
ευρωπαϊκούς ή / και εθνικούς φορείς πιστοποίησης και
ελέγχου, ήτοι αντίστοιχο πιστοποιητικό CE και θα πρέπει να
εναρμονίζονται με το Ευρωπαϊκό Στάνταρντ ΕΝ ΙSΟ
13485:2003/AC:2009. Επίσης θα πρέπει να φέρουν τη
σήμανση CE βάσει της εναρμονισμένης Ελληνικής νομοθεσίας
προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-693 του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα έχει ολοκληρωθεί
έως και ένα έτος.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1.Η συμπλήρωση των ανωτέρων πινάκων συμμόρφωσης είναι απολύτως υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα πεδία. Η συμπλήρωση της
στήλης με τίτλο <<Απάντηση >> θα πρέπει να γίνει κατά περίπτωση είτε με καταφατικές ή αρνητικές απαντήσεις(ΝΑΙ/ΟΧΙ). Σύμφωνη με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση όλων των προς προμήθεια ειδών.
2.Και οι δύο παραπάνω Πίνακες θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα και να
συμπεριληφθούν στον (Υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά».
3.Όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του πίνακα συμμόρφωσης είναι ουσιώδη και σημαντικά. Οποιαδήποτε αποφυγή συμπλήρωσης στοιχείων ή
συμπλήρωση με ασαφή ή γενικό τρόπο θα ισοδυναμεί με μη απάντηση.
Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμπλήρωσης οδηγεί αυτοδίκαια στον αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Επωνυμία:
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Πληροφορίες:

Παραδοτέα Προϊόντα Τροφίμων
Τιμή ανά
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή ανά
τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ

Τεμάχιο
Με ΦΠΑ

Α

Κρεατικά

1

Κρέας Μόσχου

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

2

Κιμάς Μόσχου

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

3

Πουλερικά Νωπά

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

Β

Γαλακτοκομικά

4

Γάλα Συμπυκνωμένο Τύπου
Εβαπορέ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400-450 Gr

5

Γιαούρτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400-450 Gr

6

Τυρί τριμμένο Gouda

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

800 -1000 gr

7

Gouda σε φέτες συσκευασμένο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

800 -1000 gr
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Συνολική
τιμή
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολικ
ή τιμή
με ΦΠΑ
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Γ

Παρασκευασμένα και
Διατηρημένα Ψάρια

8

Παγκάσιους (κατεψυγμένο)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

700 -800 gr

9

Γαύρος Νωπός

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 Gr

10

Σαρδέλα Νωπή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 Gr

Ε

Λαχανικά Εποχής, Πατάτες

11

Πατάτες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

12

Κρεμμύδια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

1

Λάχανο

TEMAXIO

Τεμ 1 kg

3

Αγγούρια

TEMAXIO

1000 gr

14

Μαρούλια

TEMAXIO

1 Τεμ

15

Σκόρδα

TEMAXIO

1 Τεμ

16

Καρότα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

17

Πιπεριές

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

18

Ντομάτες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

19

Κρεμμύδια Φρέσκα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

20

Μελιτζάνες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

21

Κολοκύθια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000Kg

22

Σπανάκι

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

23

Πράσο

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

24

Λεμόνια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

25

Άνηθος

TEMAXIO

1 τμχ

26

Μαϊντανός

TEMAXIO

1 τμχ
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ΕΝΤΑΞΗΣ

Ζ

Λαχανικά Κατεψυγμένα

27

Αρακάς κατεψυγμένος.

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

28

Μπάμιες Κατεψυγμένες

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

29

Φασολάκια Κατεψυγμένα

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

Η
Διάφορα προϊόντα διατροφής
30

Αυγά

ΤΕΜΑΧΙΟ

1 X 15 Τεμ.

31

Λάδι

ΔΟΧΕΙΟ

5 Lt

32

Ηλιέλαιο

ΜΠΟΥΚΑΛΙ

1 Lt

33

Αλάτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

34

Ξύδι

ΤΕΜΑΧΙΟ

500 ml

35

Ψωμί Τοστ

ΠΑΚΕΤΟ

700 gr

36

Τσάι

ΠΑΚΕΤΟ

1 Χ10 ΤΕΜ

37

Μαγιονέζα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4000- 5000 KG

38

Μουστάρδα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4000- 5000 KG

39

Κέτσαπ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4000- 5000 KG

40

Αλλαντικά – Γαλοπούλα

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

41

Ρύζι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

42

Φακές

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

43

Ρεβίθια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

44

Φασόλια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

45

Χυμός Τομάτας

ΤΕΜΑΧΙΟ

500 gr

46

Πραλίνα φουντούκι

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

47

Μαρμελάδα

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

48

Ζάχαρη

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

49

Πένες

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

50

Κριθαράκι

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
Μιχαλακοπούλου 99, Αθήνα, 115 27 - Τηλ. & Φαξ: 210-7778770, Site: www.medin.gr, E-Mail: mail@medin.gr

36

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
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51

Δημητριακά

ΠΑΚΕΤΟ

500 – 600 gr

52

Μαργαρίνη

ΠΑΚΕΤΟ

300 - 600 gr

53

Ψωμί Burger

ΠΑΚΕΤΟ

1 Χ 10τμχ

54

Αραβική πίτα

ΠΑΚΕΤΟ

480 gr

55

Αλεύρι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

56

Χυμοί

ΠΑΚΕΤΟ

1000 ml

Θ

Φρούτα Εποχής

57

Πορτοκάλια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

58

Μήλα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

59

Ροδάκινα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

60

Φράουλες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

61

Αχλάδια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

62

Νεκταρίνια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

Ι

Μπαχαρικά

63

Κάρι

συσκευασία

400-450 gr

64

Μπουκοβο καυτερό

συσκευασία

400-450 gr

65

Κανέλλα ξύλο

συσκευασία

250-300 gr

66

Πιπέρι

συσκευασία

400-500 gr

67

Γαρύφαλο τριμένο

συσκευασία

20-35 gr

68

Μπαχάρι ολόκληρο

συσκευασία

250 gr

69

Κίμινο

συσκευασία

400-500 gr

70

Θυμάρι

συσκευασία

400-500 gr

71

Μοσχοκάρυδο τριμμένο

συσκευασία

350-400 gr

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Επωνυμία:
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Πληροφορίες:

Προσφέρων:
Αξία Αριθμητικά
(σε €)

Αξία Ολογράφως (σε Ευρώ)

Προσφερόμενο τίμημα Συνολικής Προμήθειας τροφίμων - μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
Ποσό ΦΠΑ που αναλογεί

Προσφερόμενο τίμημα Συνολικής Προμήθειας - Τροφίμων
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον Ανάδοχο.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ……………………………….. για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της. Για τον
προσφέροντα
………………………………………………………………………..
(Σφραγίδα, ημερομηνία και Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα την < ημερομηνία >, ημέρα < ημέρα >, μεταξύ αφενός του ……….……..…… που εδρεύει στη
………………...., εκπροσωπείται νόμιμα από την < (όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας/κοινοπραξίας/ένωσης εταιρειών με την επωνυμία
<(επωνυμία)>, που εδρεύει στη(ν) <ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον < ονοματεπώνυμο>
και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα
ακόλουθα:
Σε συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την < αριθμ.πρωτ.>
…………απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την <αριθμ.πρωτ.> απόφαση
κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου «…………………..», σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.
ΑΡΘΡ0 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.
Διοικητική Εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται
βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: «…………………»
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την
ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του
Έργου.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την
επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης
εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα αυτού του χρονικού διαστήματος.
Προκήρυξη: Η σχετική προκήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ. <αριθμ.πρωτ.>, με βάση την οποία
διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμός την <ημερομηνία διαγωνισμού> για την ανάδειξη του Αναδόχου.
Προσφορά: η από <ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου,
όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου είναι η ……………………………., όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη της
Αναθέτουσας Αρχής και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και τις μεταναστευτικές
ροές που καλείται να αντιμετωπίσει η κινητή μονάδα Α΄, με το δικαίωμα που διατηρεί η αναθέτουσα αρχή να ζητήσει
αλλαγές στις ποσότητες των ειδών και εφ’ όσον προκύψει επείγουσα κατάσταση που το απαιτεί. Κάθε αλλαγή στην
ποσότητα των ειδών θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών που θα βεβαιώνεται και θα αιτιολογείται
εγγράφως, και πάντα στα πλαίσια του υπάρχοντος προϋπολογισμού των ……..€ συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντα ΦΠΑ, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
3.2 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με την
Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της. Αυτή η υποχρέωση δεσμεύει και το προσωπικό του Αναδόχου, για το οποίο ο
Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά.
3.3 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αλλά και μετά το πέρας αυτού να μην
δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο στοιχεία και πληροφορίες που θα συγκεντρώσει κατά την εκτέλεση του Έργου, να
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τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να φυλάσσει ασφαλώς τα έγγραφα και όποιο άλλο εμπιστευτικό υλικό του χορηγεί η
Αναθέτουσα Αρχή.
3.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται και συνομολογεί προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι ενήμερος ως προς τις απαιτήσεις του
Έργου, ότι έχει την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, τεχνική και οικονομική
δυνατότητα, ώστε να φέρει σε πέρας τις υπηρεσίες φύλαξης αποτελεσματικά και έγκαιρα, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην Τεχνική Προσφορά του.
3.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για απώλεια χρήσης, απώλεια παραγωγής, απώλεια εισοδήματος, ή κάθε άλλη
έμμεση ή αποθετική ζημία, η οποία προκαλείται στον Ανάδοχο από οποιαδήποτε αιτία ή σε σχέση με την παρούσα
Σύμβαση.
3.6 Οι προτάσεις που υποβάλλει ο Ανάδοχος βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία και στις εκτιμήσεις και την κρίση του
ιδίου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προκληθούν από την αντιδεοντολογική χρήση των
πληροφοριών από τον ίδιο ή το προσωπικό του.
3.7 Καμία έγκριση, συγκατάθεση, αποδοχή ή πληρωμή τιμολογίου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1. Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των ( €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν
( €), ήτοι το συνολικό ποσό των (…………………….€). Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατά αντιστοιχία των τμηματικών
προμηθειών.
4.2. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση των σχετικών τιμολογίων που εκδίδονται, τα
οποία θα εξοφλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με τη ροή εκταμιεύσεων του προγράμματος από το Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων .
4.3. Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του έργου, τη σύνταξη
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την έγκριση από την Αναθέτουσα αρχή
και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι 31/10/2015, με δυνατότητα
εξάμηνης παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ-ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο ενός εκ των δύο
συμβαλλομένων μερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του προς το έτερο, όπως
προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος θα ειδοποιήσει γραπτά το έτερο. Η εκτέλεση
των υποχρεώσεων του θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται, μέχρις ότου τα γεγονότα ή οι συνθήκες επιτρέψουν εκ νέου την
εκτέλεσή τους, με τους ίδιους όρους της Σύμβασης αυτής. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός πέραν του ελέγχου και
πέραν πταίσματος ή αμέλειας οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, το οποίο το υπόψη συμβαλλόμενο μέρος
δεν είναι σε θέση να αποτρέψει με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως και όχι
αποκλειστικά: θεομηνίας ή δημόσιου εχθρού, πολέμου, εξεγέρσεων, πυρκαγιών και άλλων παρόμοιων περιστατικών.
Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους δεν αποτελεί παράβαση
και δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για ζημίες ή κυρώσεις, εάν και στο μέτρο που τέτοια καθυστέρηση ή
αδυναμία έχει προκληθεί από ανωτέρα βία.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με την
Αναθέτουσα Αρχή και το προσωπικό αυτής, η οποία περιήλθε σε γνώση του κατά την κατάρτιση ή εφαρμογή της
παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση εκχώρησης, ο Ανάδοχος
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φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε μία και όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση.
ΑΡΘΡ0 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κι έπειτα από
σύμφωνη γνώμη των δύο μερών τα οποία και την συνυπογράφουν.
ΑΡΘΡ0 11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
11.1. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται
προσπάθεια φιλικής επιλύσεως.
11.2. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επιλύσεως της διαφοράς, οι συμβαλλόμενοι δύνανται να προσφύγουν σε
δικαστική επίλυση της. Σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
11.3. Για την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.
ΑΡΘΡ0 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στην
προσωπικότητα, έδρα ή/και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της σύμβασης και τις
μεταξύ τους σχέσεις.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη συντάχθηκε η
παρούσα σύμβαση. Τη σύμβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος
από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο
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