ΑΔΑ: 9Ζ5Χ46ΜΗ54-Α4Λ

20PROC007854887 2020-12-15
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.15 18:26:12
EET
Reason:
Location: Athens

Αθήνα 15/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου 3199/2020
Επωνυμία:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention)

Ταχ. Διεύθυνση:

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004
Δ. Μάργαρη 5α, Τ.Κ. 11525, Αθήνα

Τηλέφωνο/Φαξ:

2106722267

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

www.medin.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ S_02 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 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 " Νέα Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμός Διακήρυξης

S_02 2020

Είδος Διαγωνισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές

Κριτήριο Αξιολόγησης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κωδικός Προγράμματος

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, «Για την υλοποίηση του Έργου : Λειτουργία
Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και "Νέα Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5028220

Προϋπολογισμός Έργου

Τριάντα χιλιάδες Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
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Προορισμός Προμήθειας

Δομές φιλοξενίας Ίριδα Διογένους Λαερτίου 15α και Νέα Εστία Φυλής 198 Αθήνα

Καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής προσφορών
Ημερομηνία Αποσφράγισης
Προσφορών
Τόπος Υποβολής
Προσφορών
Αρμόδιο όργανο για την
αποσφράγιση των
προσφορών:

28/12/2020 Ημέρα Δευτέρα Ώρα 15.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/12/2020 Ημέρα
Δευτέρα Ώρα 18.00 μμ
Δ. Μάργαρη 5α , Τ.Κ. 11525, Αθήνα
Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η οποία ορίσθηκε με τον υπ. αριθμό
πρωτοκόλλου 3194/2020 Απόφαση ΔΣ
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Αρ. Πρωτ. 3198/15-12-2020
Απόσπασμα Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη, διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού «Τροφίμων» για την υλοποίηση του Έργου:
Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και " Νέα Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5028220.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου στο πλαίσιο της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων Ευρώ (30.000 €), 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 28/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μμ. στην
Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα, 11525.
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 ώρα και όχι η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μμ στην
Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα, 11525, 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.gr , για δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:
Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. S_02- 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Ε
Η Πρόεδρος Ελπίδα Ευθυμιάτου
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1. Περίληψη
Τεύχος Δημοπράτησης . S_02 2020
Διακήρυξης Συνοπτικού (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 28/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μμ
υποβολής προσφορών:
Τόπος κατάθεσης προσφορών Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Δ Μάργαρη 5α, Αθήνα, 11525, 2ος
όροφος
Καταληκτική ημερομηνία
21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μμ
υποβολής διευκρινήσεων επί
των όρων της διακήρυξης:
Ημερομηνία και ώρα
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/12/2020,
αποσφράγισης προσφορών:
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μμ

8
9

10

11
12

Τόπος διαγωνισμού:
Χρηματοδότηση

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in
(Medical Intervention)
Δ. Μάργαρη 5α, Τ.Κ. 11525, Αθήνα
Τηλ: 2106722267, www.medin.gr Ηλ. Ταχ.: mail@medin.gr
Υπεύθυνη: κ. Μωυσή Ελίζα
«Προμήθεια τροφίμων» με δυνατότητα προαίρεσης έως 30% στην
ποσότητα
Πρόχειρος διαγωνισμός, σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή.
Υλοποίηση Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων "Ίριδα" και "Νέα Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220

30.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30/6/2021
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται
στην παρούσα διακήρυξη.
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2. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Ο παρών συνοπτικός (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: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
"Ίριδα" και " Νέα Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220
Οι κατηγορίες CPV του διαγωνισμού είναι οι αναφερόμενες στον ακόλουθο πίνακα:
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κρεατικά
CPV 15130000-8
CPV 15131620-7

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ

CPV 15131620-7

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΧΑΛΑΛ

CPV 15111200-1

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

CPV 15130000-8

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΧΑΛΑΛ

CPV 15112100-7

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

CPV 15115100-8

ΑΡΝΙ

CPV 15130000-8

ΑΡΝΙ ΧΑΛΑΛ

Γαλακτοκομικά
CPV 15500000-3
CPV 15511600-9

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

CPV 15500000-3

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ

CPV 15511100-4

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΧΙ ΕΒΑΠΟΡΕ)

CPV 15551300-8

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

CPV 15500000-3

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Τυροκομικά Προϊόντα
CPV 15540000-5
CPV 15543300-9

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΡΙ

CPV 15545000-0

ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ

CPV 15542300-2
CPV 15544000-3
CPV 15544000-3

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
ΚΑΣΕΡΙ ΕΝΤΑΜ Ή ΓΚΟΥΝΤΑ
ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
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Παρασκευασμένα και
κατεψυγμένα ψάρια
CPV 15200000-0
CPV15220000-6
CPV 15241700-6

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ
ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

Οπωροκηπευτικά
CPV 03220000-9
CPV 03212100-1
CPV 03221310-2
CPV 03221113-1
CPV 03221200-8
CPV 03221230-7
CPV 03222210-8
CPV 03221260-6
CPV 03221250-3
CPV 03221270-9
CPV 03221112-4
CPV 03221240-0
CPV 03221230-7
CPV 03221200-8
CPV 03221340-1
CPV 03221410-3
CPV 03221200-8
CPV 03221200-8
CPV 03221430-9
CPV 03221420-6
CPV 03220000-9
Αρωματικά Βότανα
CPV 15872300-4
CPV 15872300-4
CPV 15872300-4
CPV 15872300-4

ΠΑΤΑΤΕΣ
ΜΑΡΟΥΛΙ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΣΚΟΡΔΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
ΚΑΡΟΤΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΛΑΧΑΝΟ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΠΡΑΣΑ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΠΑΤΖΑΡΙΑ

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ
ΣΕΛΙΝΟ
ΑΝΗΘΟΣ

Κατεψυγμένα
Λαχανικά
CPV 15331170-9
CPV 15331170-9
CPV 15331170-9

ΑΡΑΚΑΣ
ΜΠΑΜΙΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
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CPV 15331170-9

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

Διάφορα Προϊόντα
διατροφής
CPV 15800000-6
CPV 15831000-2

ΖΑΧΑΡΗ

CPV 15864100-3

ΤΣΑΪ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

CPV 15865000-9

ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

CPV 15332290-3

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

CPV 15831600-8

ΜΕΛΙ

CPV 15411110-6

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

CPV 15411210-7

ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

CPV 03142500-3

ΑΥΓΑ

CPV 15612000-1

ΑΛΕΥΡΙ

CPV 03211000-3

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

CPV 15813000-0

ΜΕΡΕΝΤΑ

CPV 15842000-2

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ

CPV 15812100-4

ΦΥΛΛΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ

CPV 15833000-6

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ

CPV 15321000-4

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

CPV 15331423-8

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

CPV 15331427-6

ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

CPV 15322100-2

ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

CPV 15131500-0

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα, 115 25 - Τηλ. & Φαξ: 210-6722267, Site: www.medin.gr, E-Mail: mail@medin.gr

7

ΑΔΑ: 9Ζ5Χ46ΜΗ54-Α4Λ

20PROC007854887 2020-12-15

CPV 15872400-5

ΑΛΑΤΙ

CPV 15431110-2

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT

CPV 15431100-9

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑ

CPV 03222400-7

ΕΛΙΕΣ

CPV 15893200-6

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

CPV 15612210-6

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

CPV 24311521-5

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

CPV 15872000-1

ΚΑΡΥΔΑ ΤΡΙΜΕΝΗ

CPV 03222115-2

ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΙΑ

CPV 15800000-6

ΒΑΝΙΛΙΑ

CPV 15898000-9

ΜΑΓΙΑ

CPV 15625000-5

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ

CPV 15840000-8

ΚΑΚΑΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

CPV 15871279-0

ΤΟΥΡΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Προϊόντα Άρτου
CPV 15811000-6

CPV 15811300-9

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

CPV 15811500-1

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ

CPV 15811100-7

ΨΩΜΙ ΦΡΑΤΖΟΛΑ

CPV 15811500-1

ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ BURGER

CPV 15812120-0

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα, 115 25 - Τηλ. & Φαξ: 210-6722267, Site: www.medin.gr, E-Mail: mail@medin.gr

8

ΑΔΑ: 9Ζ5Χ46ΜΗ54-Α4Λ

20PROC007854887 2020-12-15

CPV 15812120-0

ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ

Ζυμαρικά
CPV 03211300-6

ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

CPV 03211300-6

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ

CPV 15851100-9

ΠΕΝΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

CPV 15850000-1

ΒΙΔΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

CPV 15850000-1

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ

Όσπρια
CPV 03212200-2
CPV 03212200-2

ΓΙΓΑΝΤΕΣ

CPV 03221210-1

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

CPV 03212212-9

ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ

CPV 03212211-2

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

CPV 03212220-8

ΦΑΒΑ

CPV 03212220-8

ΠΛΙΓΟΥΡΙ

Φρούτα
Εποχής
CPV 03220000-9
CPV 03222240-7

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

CPV 03222320-2

ΜΗΛΑ

CPV 03222220-1

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

CPV 03222111-4

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

CPV 15332400-8

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

CPV 15332180-9

ΠΕΠΟΝΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
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CPV 15842400-6

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

CPV 03222331-2

ΒΕΡΥΚΟΚΑ

CPV 03222332-9

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

CPV 03222340-8

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

CPV 03222333-6

ΚΕΡΑΣΙΑ

CPV 03222118-3

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

CPV 03222322-6

ΑΧΛΑΔΙΑ

Σάλτσες
CPV 15871260-4

CPV 15871230-5

ΚΕΤΣΑΠ

CPV 15871273-8

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

CPV 15871250-1

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

CPV 15871110-8

ΞΥΔΙ

Μπαχαρικά
CPV 15872200-3

CPV 15842300-5

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ

CPV 15872200-3

ΚΑΡΥ

CPV 15872200-3

ΔΑΦΝΗ ΞΕΡΗ

CPV 15870000-7

ΚΑΝΕΛΑ STICKS

CPV 15870000-7

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

CPV 15872200-3

ΚΙΜΙΝΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
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CPV 15872200-3

ΜΠΟΥΚΟΒΟ ΚΑΥΤΕΡΟ

CPV 15872200-3

ΜΠΑΧΑΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

CPV 15872200-3

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

CPV 15872200-3

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ

CPV 15872200-3

ΘΥΜΑΡΙ ΞΕΡΟ

CPV 15872200-3

ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ

CPV 15872200-3

ΠΑΠΡΙΚΑ ΚΑΥΤΕΡΗ

CPV 15872200-3

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΞΕΡΟΣ

CPV 15872200-3

ΔΥΟΣΜΟΣ

CPV 15872200-3

ΜΙΓΜΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ GARAM ΜΑΣΑΛΑ

CPV 15872200-3

ΡΙΓΑΝΗ

CPV 15872200-3

ΚΑΠΑΡΗ

CPV 15872200-3

ΤΖΙΝΤΖΕΡ

CPV15872100-2

ΠΙΠΕΡΙ

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου του αναδόχου περιγράφεται κατωτέρω.
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων.
3. Προϋπολογισμός – Διάρκεια Έργου
Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 Ευρώ (Τριάντα χιλιάδων ευρώ)
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 έξη
μήνες.
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και ένταξης
μέσω του υπουργείου Μετανάστευσης και ασύλου .

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα, 115 25 - Τηλ. & Φαξ: 210-6722267, Site: www.medin.gr, E-Mail: mail@medin.gr

11

ΑΔΑ: 9Ζ5Χ46ΜΗ54-Α4Λ

20PROC007854887 2020-12-15

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του προαναφερόμενου
συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος παραιτείται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.

4. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention)

Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ.:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004
Δ Μάργαρη 5α, Αθήνα
11525
999331502
ΨΥΧΙΚΟΥ
2106722267
2106722267
www.medin.gr
mail@medin.gr

Πληροφορίες:

Κ. Μωυσή Ελίζα

5. Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•

•
•

•
•

Το Ν. 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.
Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09- 2011, «Σύσταση
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,06% επί της
καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, από την αναθέτουσα αρχή.
Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Το εγκεκριμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΦΕΚ 3698/Β/16- 11-2016).

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
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•
•
•

•

•
•
•

•
•

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5797/25-11-2016 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Οδηγίες
συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του
ν. 4412/2016 (Α 147)”.
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.
Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Απόφαση Δ.Σ. με Αριθ. Πρωτ. 3198 στις 15/12/2020 για τη διενέργεια διαγωνισμού με σκοπό την
προμήθεια Τροφίμων.
Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια «Τροφίμων ».

6. Δημοσιεύσεις, Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Επίσης η Διακήρυξη μαζί με τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας
www.medin.gr.
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 28/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, Δ Μάργαρη 5α, Αθήνα, 11525 .
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
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8. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
9. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
9.1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με ηλεκτρονική επιστολή) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τις 21/12/2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ.
9.2. 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.
9.3. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει εγγράφως στα ερωτήματα που τυχόν θα τεθούν το αργότερο (5)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι προσφέροντες σε καμία περίπτωση
δεν δύνανται να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
9.4 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (5) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα
έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
9.5. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
9.6. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
9.7. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διακήρυξη και τη διαδικασία του
διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των
ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν .
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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11. Γενικοί όροι
11.1 Οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά
απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
11.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν
αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.
11.3 Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
11.4 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα
τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της
σύμβασης.
11.5 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης
των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
11.6 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου
όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η
απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται
ο διαγωνισμός.
11.7 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου.
11.8 Οι τιμές της Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ.
12. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
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επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
13. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
13.1 Γενικές πληροφορίες
Η επιλέξιμη προμήθεια, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου « για την υλοποίηση του Έργου:
Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και " Νέα 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».

13.2 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 Νέα Εστία, Φυλής 198, 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
30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
13.3 Εγγύηση
Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης για αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων- φθαρμένων υλικών, 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 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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13.4 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.
13.5 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 γίνονται τμηματικά βάσει παραγγελιών και συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση και εντός της ανωτέρω
προθεσμίας.

14. Δικαίωμα Συμμετοχής
14.1 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.
• Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
• Οι συμμετέχοντες κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης, όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω.
• Επίσης θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», καθώς και 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.
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14.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
14.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της 20 εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και αφορά ιδίως:
• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές,
• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ ελάχιστον.
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• Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών κατ’ ελάχιστον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Ως προς τις ατομικές επιχειρήσεις, το φυσικό πρόσωπο. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών
προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
14.2.2. α) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και (β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
(γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

14.2.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, του άρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
14.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
14.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
14.2.6. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι προσφέρουν λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
όρους της παρούσας (τεχνικούς και οικονομικούς) οι οποίοι είναι όλοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ και επί ποινή
αποκλεισμού.
14.2.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 14.2.1, 14.2.2γ και 14.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
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Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
14.2.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
14.2.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
14.2.10. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο
διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.

15. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, την τελευταία
τριετία.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

16. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει:
- να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών τρία έτη.
O ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών να είναι διπλάσιος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι να
ανέρχεται σε 96.000 € ανά οικονομική χρήση για τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η
συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ΈνωσηςΚοινοπραξίας.
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17. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο με την δραστηριότητά τους επιμελητήριο ή μητρώο ή αντίστοιχο
φορέα
β) να έχουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία μέσα και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης
γ) να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό
δ) να έχουν παράσχει αντίστοιχες υπηρεσίες προμήθειας κατά τα τελευταία τρία (3) έτη
ε) να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την Αρμόδια Υπηρεσία για την αποθήκευση,
διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων.
στ) να διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς τους από τις αρμόδιες
υπηρεσίες για τα είδη που αναφέρονται στη Διακήρυξη και για τα οποία ο προσφέρων συμμετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία.

18. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους
στα γραφεία της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» στην οδό Δ. Μάργαρη αρ. 5α, Αθήνα, μέχρι την 28/12/2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.
Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς γίνεται
αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την «Ιατρική Παρέμβαση» μέχρι την
ημερομηνία και ώρα που η παρούσα διακήρυξη ορίζει. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι
ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων διατάξεων δεν
λαμβάνονται υπόψη. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
3. 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.
4. 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.
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5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών.
6. Οι προσφορές αφορούν στο σύνολο του έργου.
7. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
8. Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή συμμετέχοντας σε μόνο ένα
σχήμα. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές
διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες
συμμετέχει.
9. 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:

Προσφορά
(....Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση...)
Διακήρυξη Νο S-02 2020
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Προμήθεια Τροφίμων »
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και " Νέα Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5028220
Αναθέτουσα Αρχή: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ιατρική Παρέμβαση – Med.in
Διεύθυνση: Δ Μάργαρη 5α, 115 25, Αθήνα
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/12/2020 και ώρα 15.00 μμ.
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών 28/12/2020 και ώρα 18.00 μμ.

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

10. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»): «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα δικαιολογητικά σε κάθε υποφάκελο θα κατατίθενται μία
φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν απαιτείται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (πρωτότυπο – αντίγραφο).
11. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τον τίτλο του συγκεκριμένου υποφακέλου
(«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»).

19. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ξεχωριστό υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:
19.1.- Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ.4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του και πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής (Παράρτημα Ε΄). Αναλυτικότερα,
θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής:
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα → Μόνο τις Ενότητες: Α) Πληροφορίες σχετικά με
τον οικονομικό φορέα και Β) Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού→ Μόνο τις Ενότητες: Α) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες, Β) Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και Γ) Λόγοι
που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα, όπου ο
οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
1) δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (αρ. 73 του
ν. 4412/2016):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α· 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215)
Σημείωση 1: Η εν λόγω υποχρέωση αφορά πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση αυτή αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και
επικουρική) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
3) τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.
4) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,
5) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του
6) δεν σύνηψε συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
7) δεν συντρέχουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
8) δεν έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα αρχή ούτε έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
9) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
10) 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, ούτε έχει
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αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 και δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ούτε να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ούτε έχει παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
ΜΕΡΟΣ ΙV: Κριτήρια επιλογής
Ενότητα Α: Καταλληλόλητα
Το κριτήριο 1: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, αναφέροντας ρητά
την επωνυμία του οικείου Επιμελητηρίου και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκεί.
Ενότητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Το κριτήριο 1α: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει το ύψος του κύκλου γενικών εργασιών του για τις
τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
Το κριτήριο 6: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών είναι
διπλάσιος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός διακήρυξης), ήτοι ανέρχεται σε 96000€
ανά οικονομική χρήση, για τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Το κριτήριο 1β: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τις κυριότερες υπηρεσίες προμήθειας τροφίμων
κατά την τελευταία τριετία με μνεία για κάθε υπηρεσία του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα και κάθε αντίστοιχη σύμβαση με αναφορά αντικειμένου, προϋπολογισμού και διάρκειας
αυτής. Σε περίπτωση ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας, δεν απαιτείται η ελάχιστη δραστηριοποίηση κάθε
μέλους, αλλά μπορεί να προκύπτει από την δραστηριοποίηση ενός και μόνο μέλους.
Το κριτήριο 3: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί και τα μέτρα
που λαμβάνει για τη διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα που διαθέτει.
Το κριτήριο 8: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
κατά τα τελευταία τρία έτη.
Το κριτήριο 9: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης.
Το κριτήριο 12: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τα πιστοποιητικά που διαθέτει και τα οποία έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε τεχνικές προδιαγραφές
ή σε πρότυπα.

19.2. H υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του
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παρόντος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
19.3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται μία φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν απαιτείται δηλαδή
να υποβληθούν εις διπλούν (πρωτότυπο –αντίγραφο).

20. Τεχνική Προσφορά
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλονται οι τεχνικές προσφορές που
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:
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 13.3 και 13.5 της παρούσης, όπου θα αναφέρεται η δυνατότητα του Προσφέροντος
να συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και την εγγύηση των προϊόντων 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 13.4 της παρούσας διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται μία φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν απαιτείται
δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (πρωτότυπο – αντίγραφο).

21. Οικονομική Προσφορά
Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή
απορρίψεως, οι οικονομικές προσφορές και πρέπει να 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) 30.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
καθώς και το τίμημα μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ έναντι του οποίου ο ανάδοχος προτίθεται να
εκτελέσει το έργο (οι τιμές πρέπει να είναι 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.
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).
3. 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.
4. 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
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προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου θα βαρύνουν τον προσφέροντα. Υπόδειγμα
παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.
5. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις περιγραφές των υλικών της προσφοράς τους,
στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

22. 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.Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης του
χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί συμμετέχοντες.
4. 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.

23. Διευκρινήσεις επί δικαιολογητικών
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του
συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών. 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.
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια.
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.
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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.

24. 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.
25 . Απόρριψη προσφορών
1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζουν οι όροι της
παρούσης διακήρυξης.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της.
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή.
δ) η οποία είναι εναλλακτική.
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση.
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις από τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Ι) Δεν έχει σφραγισμένο φάκελο με ξεχωριστούς Υποφακέλους.
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26. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών) θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, η
οποία ορίστηκε με την από 3194/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας, στις
28/12/2020, ημέρα Δευτέρα 18μμ, στην έδρα της Αναθέτουσας (Δ. Μάργαρη αρ. 5α, Αθήνα) δημόσια και σε
μία συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
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.
Όσοι από τους προσφέροντες και υποψήφιους προμηθευτές το επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν
το περιεχόμενο των άλλων προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή
τους από το χώρο διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε
διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών,
ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών και προσφορών, ως προς τους όρους της
Διακήρυξης, τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο
προσφέροντα. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για την
κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που
δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα διακήρυξη.
Το αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αναθέτουσας, η οποία κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας.
Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης

27. Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη- κατακύρωση
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής
προσφορά, δηλαδή θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά εξ αυτών των προμηθευτών,
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της Πρόσκλησης.
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Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων οικονομικών προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (αρ. 90, παρ. 1 Ν. 4412/2016). Αυτό
σημαίνει πως αν συμπίπτει η συνολική τελική τιμή χωρίς τον ΦΠΑ της προσφερόμενης υπηρεσίας των
συμμετεχόντων που μειοδότησαν, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα προβεί σε κλήρωση μεταξύ
και παρουσία αυτών.
28. Ενστάσεις Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
βάσει τιμής προσφορά, δηλαδή θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά εξ αυτών των
προμηθευτών, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων οικονομικών προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (αρ. 90, παρ. 1 Ν. 4412/2016). Αυτό
σημαίνει πως αν συμπίπτει η συνολική τελική τιμή χωρίς τον ΦΠΑ της προσφερόμενης υπηρεσίας των
συμμετεχόντων που μειοδότησαν, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα προβεί σε κλήρωση μεταξύ
και παρουσία αυτών.

28.1. Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016 (Α΄147), ως εξής:
• Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
• Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή ενστάσεων και το αποφασίζουν όργανο, ήτοι
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
28.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση αυτής η καταβολή παράβολου
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 127 παρ.2 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
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28.3. Οι οικονομικοί φορείς εφόσον δεν ασκήσουν κατά τα ανωτέρω και εμπρόθεσμα ένσταση κατά της
προκήρυξης ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο να τους αποκρούσουν, ευθέως ή έμμεσα.
28.4. Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και
λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του
εργασίμου ωραρίου της Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 10:00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.
28.5. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτος.

29. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Οι εγγυήσεις εκδίδονται υπέρ της «Ιατρικής Παρέμβασης» από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) ημερομηνία έκδοσης β) τον
εκδότη γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθμό της εγγύησης ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης) ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της
σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι πλέον τριών (3) μηνών του χρόνου διάρκειας
της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

30. Ολοκλήρωση Αξιολόγησης - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
30.1. Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση
του ΔΣ σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
30.2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας ή όργανο στο οποίο
έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες, καλεί με σχετική έγγραφη πρόσκληση τον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, όπως εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφής σε αυτόν ειδοποίησης υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο
που θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
(επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του
διεύθυνση (email) -Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων "Ίριδα" και " Νέα Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220, που λειτουργεί υπό την
ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», συνολικού προϋπολογισμού
30.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Αρ. Διακήρυξης: S-02-2020
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ιατρική Παρέμβαση»,
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και ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 14.2):
Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ειδοποίησης (παρ. 30.1), από το οποίο να προκύπτει, ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α·48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).
Σημείωση 1: Η εν λόγω υποχρέωση αφορά πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά:
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης (παρ. 30.1), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί
υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Γ. Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχουν υπαχθεί́ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι
είναι ενήμεροι, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους η ότι έχουν υπαχθέν σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Ε. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, μόνο σε περίπτωση που υφίστανται πράξεις επιβολής
προστίμου.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα κάποιου φορέα δεν εκδίδει κάποια από τα ανωτέρω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση
στην οποία θα δηλώνεται και η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών ή,
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στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου η αρμοδίου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους η της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ΣΤ. Για τις λοιπές περιπτώσεις των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14.2. Παράγ. 14.2.4 περιπτ.. α), γ), δ), ε),
στ), ζ), η), και θ), Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού́ ή εμπορικού́ οργανισμού́
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό́ του οι οριζόμενοι στο άρθρο 14.2. Παράγ.. 14.2.4 περιπτ. α), γ), δ), ε),στ), ζ), η), και θ) της παρούσας
Διακήρυξης λόγοι αποκλεισμού.
Ζ. Για τον λόγο αποκλεισμού 14.2 παράγ. 14.2.9. , υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού́ ή
εμπορικού οργανισμού́ του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Α. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νομίμου εκπροσώπου.
Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι κατά περίπτωση :
Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα,
μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο έναρξης
των εργασιών του.
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :
1. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με
τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η
(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014,) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις
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του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014), στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού
τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον
οικείο Μ.Α.Ε.
2. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη
της προκηρυσσόμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση
(στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό
έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει .
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το
οποίο οφείλει να υποβάλλει: α) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου
ισχύοντος καταστατικού και β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
του καταστατικού. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στον ίδιο διαγωνισμό , περισσότερους από έναν
υποψήφιο ανάδοχο , ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό
πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι
προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του,
υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με
άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, η δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται
ενώπιον δικαστικής η διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη ψηφιακά.

- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 15)
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου εν ισχύ, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
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μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας
ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί́ τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό́ ανάθεση σύμβασης.
Θα πρέπει το είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας να συνάδει με το αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης, ειδάλλως θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά́
την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16)
Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ( 2017, 2018,2019), σε
περίπτωση που υφίσταται στην έκδοση Ισολογισμών ή αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τριών (3)
προηγούμενων ετών.
-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 17):
Α. Νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την Αρμόδια Υπηρεσία για την αποθήκευση, διατήρηση,
διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων.
Β. Άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς της επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες
για τα είδη που αναφέρονται στη Διακήρυξη και για τα οποία ο προσφέρων συμμετέχει στη διαγωνιστική
διαδικασία.
Γ. Κατάσταση προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο.
Δ. Πίνακας παρόμοιων έργων (τεχνικά & οικονομικά), με έμφαση σε έργα παρόμοιου είδους ή και μεγέθους,
στο οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες προμήθειας ειδών διαβίωσης των τριών τελευταίων
ετών, με μνεία για κάθε υπηρεσία του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και
κάθε αντίστοιχη σύμβαση με αναφορά αντικειμένου, προϋπολογισμού και διάρκειας αυτής. Σε περίπτωση
ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας, δεν απαιτείται η ελάχιστη δραστηριοποίηση κάθε μέλους, αλλά μπορεί
να προκύπτει από την δραστηριοποίηση ενός και μόνο μέλους.
Ε. Περιγραφική έκθεση που θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης.
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30.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η Ένωση δεν υποχρεούται να
περιβληθείσε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της
ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Με την υποβολή της
προσφοράς κάθε μέλος της Ενωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι
μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών
όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την Αναθέτουσα, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.
30.4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
30.5. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
30.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
30.7. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1
και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
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απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
30.8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ως άνω
παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.
30.9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν κ να λάβουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις
διατάξεις του παρόντος.
30.10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλο όργανο στο οποίο έχουν εκχωρηθεί σχετικές
αρμοδιότητες, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης και σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλλε
παραδεκτή προσφορά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, με απόδειξη ή κάθε άλλο νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της
έγγραφης ανακοίνωσης, για να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αρ. 29 της παρούσας και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
30.12. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 Ν. 4412/2016.

31. Δικαιώματα Αναθέτουσας
31.1. Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα παραρτήματα
αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή, ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη
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της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
31.2. Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ουδέν απολύτως
δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι' οιανδήποτε αιτία.
31.3. Άπαντες οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί.
31.4. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό αποτελεί αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι
ούτοι γνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους ανεπιφυλάκτως.

32. 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.

33. 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.

34. Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή της εξ’ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας.
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34. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη αποτελείται από το σώμα της διακηρύξεως, το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές
Προδιαγραφές), το Παράρτημα Β’ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), το Παράρτημα Γ’ (Σχέδιο της
συμβάσεως), το Παράρτημα Δ’ (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης) και το Παράρτημα Ε’
(ΤΕΥΔ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Πρόεδρος
Ευθυμιάτου Ελπίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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 προ συσκευασμένα 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 μεταφορά 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, κρεμμύδια κλπ. θα παραδίδονται απαλλαγμένα 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 .
Ηλιέλαιο Να έχει ελάχιστο χρόνο διατηρησιμότητας 12 μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής Να είναι Α
ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1) του Κ.Τ.Π., παρθένο, διαυγές, με ξανθωπό χρώμα και
ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από τοξικές ουσίες του οποίου
η οξύτητα να είναι στο μέγιστο 2%. Να έχει οσμή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος, απαλλαγμένο
από ξένες οσμές και τάγγιση. Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στην
ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
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.
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Αλεύρι .Σιμιγδάλι 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.
Όσπρια , ρύζι ,ρύζι μπασμάτι Να είναι Α’ ποιότητας. Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500-1000
γραμμαρίων. Να αναγράφετε στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Ψάρια, Κροκέτες ψαριών 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, ψωμάκια Burger Πίτες για σουβλάκια, Αραβικές πίτες 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 , μακράς διάρκειας .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 πληροί
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
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.
Μαλακά Τυριά , παρασκευασμένα από αγελαδινό γάλα. Στη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος
να είναι 1 κιλό, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις : Η επωνυμία και η έδρα του
παραγωγού – συσκευαστή. Το βάρος του περιεχομένου. Η ημερομηνία παραγωγής. Τα είδη γαλακτοκομίας
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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 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
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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.
Χυµός τομάτας, πελτές ντομάτας : κλασικός συμπυκνωμένος Χυµός τομάτας σε χάρτινη συσκευασία tetra
Pak των 500gr, χωρίς συντηρητικά. Ντοµατάκια ψιλοκοµµένα και αποφλοιωµένα, συσκευασμένα σε κουτί
εγκεκριμένο για τρόϕιµα, µε ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη
συντηρητικών. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 400 έως και 500 γρ. καθώς και από 2 έως και 3 κιλά. Να
πληροί τους όρους του άρθρου 124 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές ∆διατάξεις
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.
Μουστάρδα απαλή γεύση, σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς
η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του.
ΚΕΤΣΑΠ: Χαρακτηριστική του κέτσαπ (τομάτα, όξινες νότες & καρυκευμάτων)Τυπική οσμή ντομάτας με όξινες
νότες & καρυκεύματα και χρώμα σκούρο κόκκινο
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
Δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από 80% σε λιπαρές ύλες και όχι πάνω από 20% σε υγρασία και το αλάτι να
μην ξεπερνά το 0,2%. Να αναγράφεται η περιεκτικότητα αναλυτικά στη συσκευασία καθώς και η ημερομηνία
παραγωγής και λήξης.
ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ: μαύρο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του.
Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου): Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία από 350 έως και 500 γρ. και από 4 έως
και 5 κιλά.
Μπαχαρικά : Κάρι, Μπούκοβο, Κανέλα ξύλο, Πιπέρι Πάπρικα, Γαρύφαλλο τριµµένο, Γαρύφαλλο ολόκληρο,
Μοσχοκάρυδο τριµµένο, Μπαχάρι ολόκληρο, Μπαχάρι τριµµένο, Κύμινο, όλα συσκευασμένα και όχι χύμα.
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Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆διατάξεις. Τα µμπαχαρικά πρέπει να είναι συσκευασμένα σε πλαστική ή
γυάλινη συσκευασία βάρους από 30 έως και 100 γρ.
Χυµός φρούτων, Πορτοκάλι-Ανάµεικτος : Ως χυµός ϕρούτων ορίζεται το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν
που λαμβάνεται από υγιή και ώριµα ϕρούτα, ενός ή πολλών ειδών, µε µμηχανικές µεθόδους λήψης και έχει
το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των ϕρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι
οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις
χρησιμοποιήσεως µμειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο
άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε
χάρτινη συσκευασία των 500 ml και 1,0 L.
ΤΣΑΙ, χαμομήλι Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία των 25 ή 30gr. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
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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
A/A

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΝ/ΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ
ΝΑΙ

Κρεατικά
1
Κρέας Μόσχου

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr
ΝΑΙ

2
3

Κρέας μόσχου χαλάλ

ΠΑΚΕΤΟ

1000γρ

Κιμάς Μόσχου

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4

Κιμάς μόσχου χαλάλ

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

5

Πουλερικά Νωπά

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

6

Αρνί χαλάλ

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

7

Αρνί

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γαλακτοκομικά
8

Γάλα Συμπυκνωμένο Τύπου
Εβαπορέ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

9

Γάλα ζαχαρούχο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400-450 Gr

10

Γιαούρτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

450 – 2000 Gr

400-450 Gr
ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

Γάλα μακράς διάρκειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000ml

12

Τυρί Guda τριμμένο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

ΝΑΙ

13

Τυρί κρέμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000gr

ΝΑΙ

14

Tυρί Guda σε φέτες
συσκευασμένο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

15

Κρέμα γάλακτος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500gr

ΝΑΙ

16

Τυρί φέτα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000gr

NAI

NAI

Παρασκευασμένα και
Διατηρημένα Ψάρια
ΝΑΙ

17

Παγκάσιους, Μπακαλιάρος
(κατεψυγμένα)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

700 -800 gr

18

Κροκέτες Ψαριών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

700 -800 gr

ΝΑΙ

1000 gr

ΝΑΙ

Λαχανικά Εποχής
19

Πατάτες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

20

Μαρούλι

ΤΕΜΑΧΙΟ

21

Κρεμμύδια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

22

Λάχανο

TEMAXIO

Τεμ 1 kg

ΝΑΙ

23

Αγγούρια

TEMAXIO

1000 gr

ΝΑΙ

24

Λεμόνια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000gr

ΝΑΙ

25

Σκόρδα

TEMAXIO

1 Τεμ

ΝΑΙ

26

Καρότα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

27

Πιπεριές

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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28

Πιπεριές Φλωρίνης

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

29

Ντομάτες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

30

Κρεμμύδια Φρέσκα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

ΝΑΙ

31

Μελιτζάνες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

32

Κολοκύθια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000Kg

ΝΑΙ

33

Σπανάκι

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

34

Πράσο

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

35

Μπρόκολο

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

36

Κουνουπίδι

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

37

Πατζάρια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

38

Μανιτάρια Λευκά

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

39

Άνηθος

TEMAXIO

1 τμχ

ΝΑΙ

40

Σέλινο

TEMAXIO

1 τμχ

ΝΑΙ

41

Μαϊντανός

TEMAXIO

1 τμχ

ΝΑΙ

Λαχανικά Κατεψυγμένα
41

Αρακάς κατεψυγμένος.

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

ΝΑΙ

42

Μπάμιες Κατεψυγμένες

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

ΝΑΙ

43

Φασολάκια Κατεψυγμένα

ΠΑΚΕΤΟ

480-500 gr

ΝΑΙ

Αυγά

ΤΕΜΑΧΙΟ

1 X 15 Τεμ.

ΝΑΙ

Λάδι

ΔΟΧΕΙΟ

5 Lt

ΝΑΙ

ΜΠΟΥΚΑΛΙ

1 Lt

ΝΑΙ

Διάφορα προϊόντα

Ηλιέλαιο
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Αλάτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Ξύδι

ΤΕΜΑΧΙΟ

500 ml

ΝΑΙ

Μαγιονέζα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4- 5 KG

ΝΑΙ

Μουστάρδα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4- 5 KG

ΝΑΙ

Κέτσαπ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4- 5 KG

ΝΑΙ

Αλλαντικά – Γαλοπούλα

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

Ρύζι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

Ρύζι Μπασμάτι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

Φακές

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Ρεβίθια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Φασόλια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Φασόλια Γίγαντες

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

φάβα

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

πλιγούρι

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Χυμός Τομάτας

ΤΕΜΑΧΙΟ

450 gr

ΝΑΙ

Αποφλοιωμένη Ντομάτα

ΤΕΜΑΧΙΟ

450 gr

ΝΑΙ

Πελτές Ντομάτας

ΤΕΜΑΧΙΟ

450 gr

ΝΑΙ

Σοκολάτα κουβερτούρα

ΤΕΜΑΧΙΟ

125gr

ΝΑΙ

Πραλίνα φουντούκι

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

ΝΑΙ

Κακάο Ζαχαροπλαστικής

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Μαρμελάδα

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

ΝΑΙ

Μέλι

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

ΝΑΙ

Ζάχαρη

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ
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Τσάι

ΠΑΚΕΤΟ

25τεμ

ΝΑΙ

χαμομήλι

ΠΑΚΕΤΟ

25τεμ

ΝΑΙ

Μακαρόνια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Πένες ζυμαρικά

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Βίδες Ζυμαρικά

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Κριθαράκι

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

ΝΑΙ

Δημητριακά

ΠΑΚΕΤΟ

500 – 600 gr

ΝΑΙ

Ζάχαρη Άχνη

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

Μαργαρίνη soft

ΠΑΚΕΤΟ

300 - 600 gr

ΝΑΙ

Μαργαρίνη Πλάκα

ΠΑΚΕΤΟ

300 - 600 gr

ΝΑΙ

Αλεύρι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

Ελιές

Σακούλα

1000 gr

ΝΑΙ

Τουρσιά

Σακούλα

1000 gr

ΝΑΙ

Φύλλα Σφολιάτα

ΠΑΚΕΤΟ

500 – 800 gr

ΝΑΙ

Σιμιγδάλι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

ΝΑΙ

25gr

NAI

Μαγιά

Φακελάκι

Χυμοί

ΠΑΚΕΤΟ

1000 ml

ΝΑΙ

Πορτοκάλια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Μήλα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Πεπόνι

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Ακτινίδια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Ροδάκινα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Φρούτα Εποχής
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Σταφύλια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Κεράσια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Αχλάδια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Φράουλες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Βερίκοκα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Μανταρίνια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Μπανάνες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

ΝΑΙ

Καρπούζι

ΤΕΜΑΧΙΟ

1000 gr

ΝΑΙ

Μπαχαρικά
Κάρι

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Θυμάρι ξερό

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Πάπρικα γλυκιά

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Πάπρικα καυτερή

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Άνθος Αραβοσίτου

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Κόρν Φλάουερ

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Σόδα Μαγειρική

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Καρύδα τριμμένη

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Σταφίδα ξανθιά

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Βασιλικός Ξερός

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Δυόσμος

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Μίγμα μπαχαρικών Garam
Masala

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Ρίγανη

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Κάπαρη

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ
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Τζίντζερ

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Μπούκοβο καυτερό

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Κουρκουμάς

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Κανέλα sticks

συσκευασία

400-450 gr

ΝΑΙ

Κανέλλα

συσκευασία

250-300 gr

ΝΑΙ

Πιπέρι

συσκευασία

400-500 gr

ΝΑΙ

Γαρύφαλλο τριμμένο

συσκευασία

20-35 gr

ΝΑΙ

Μπαχάρι ολόκληρο

συσκευασία

250 gr

ΝΑΙ

Κίμινο

συσκευασία

400-500 gr

ΝΑΙ

Μπέκιν Πάουντερ

συσκευασία

200 gr

ΝΑΙ

Δάφνη Ξερή

συσκευασία

200 gr

ΝΑΙ

Μοσχοκάρυδο τριμμένο

συσκευασία

350-400 gr

ΝΑΙ

Αραβικές Πίτες

συσκευασία

10 τεμ

ΝΑΙ

Ψωμί Τοστ

συσκευασία

700 gr

ΝΑΙ

Κρουασάν

συσκευασία

35 τεμ.

ΝΑΙ

Ψωμί Burger

συσκευασία

10 τεμ.

ΝΑΙ

Πίτα Για Σουβλάκια

συσκευασία

10 τεμ

ΝΑΙ

Ψωμί φρατζόλα

συσκευασία

1000 gr

ΝΑΙ

ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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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 ή φθαρμένων υλικών για το σύνολο του έργου
από την ημερομηνία σύνταξης του τελικού πρωτοκόλλου
παραλαβής έως και την λήξη της σύμβασης .
Τα είδη τροφίμων 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 έξη μήνες.

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.
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Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμπλήρωσης οδηγεί αυτοδίκαια στον αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

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

Παραδοτέα Προϊόντα Τροφίμων
ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΦΠΑ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή
ανά
Τιμή ανά
τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Συνολικ
ή τιμή
με ΦΠΑ

Τεμά
χιο
Με
ΦΠΑ

Κρεατικά
1

Κρέας Μόσχου

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

2

Κρέας μόσχου χαλάλ

ΠΑΚΕΤΟ

1000γρ

3

Κιμάς Μόσχου

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

4

Κιμάς μόσχου χαλάλ

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

5

Πουλερικά Νωπά

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr
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6

Αρνί χαλάλ

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

7

Αρνί

ΠΑΚΕΤΟ

1000 Gr

Γαλακτοκομικά
8

Γάλα Συμπυκνωμένο Τύπου
Εβαπορέ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400-450 Gr

9

Γάλα ζαχαρούχο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400-450 Gr

10

Γιαούρτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

450 – 2000 Gr

11

Γάλα μακράς διάρκειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000ml

12

Τυρί Guda τριμμένο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

13

Τυρί κρέμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000gr

14

Tυρί Guda σε φέτες
συσκευασμένο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

15

Κρέμα γάλακτος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500gr

16

Τυρί φέτα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000gr

Παρασκευασμένα
και Διατηρημένα
Ψάρια
17

Παγκάσιους Μπακαλιάρος
(Κατεψυγμένα )

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

700 _ 800gr

18

Κροκέτες Ψαριών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

700 _ 800gr

1000 gr

Λαχανικά Εποχής
19

Πατάτες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

20

Μαρούλι

ΤΕΜΑΧΙΟ
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21

Κρεμμύδια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

22

Λάχανο

TEMAXIO

Τεμ 1 kg

23

Αγγούρια

TEMAXIO

1000 gr

24

Λεμόνια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000gr

25

Σκόρδα

TEMAXIO

1 Τεμ

26

Καρότα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

27

Πιπεριές

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

28

Πιπεριές Φλωρίνης

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

29

Ντομάτες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

30

Κρεμμύδια Φρέσκα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

31

Μελιτζάνες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

32

Κολοκύθια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000Kg

33

Σπανάκι

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

34

Πράσο

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

35

Μπρόκολο

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

36

Κουνουπίδι

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

37

Πατζάρια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

38

Μανιτάρια Λευκά

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

39

Άνηθος

TEMAXIO

1 τμχ

40

Σέλινο

TEMAXIO

1 τμχ

41

Μαϊντανός

TEMAXIO

1 τμχ

Λαχανικά
Κατεψυγμένα
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42

Αρακάς Κατεψυγμένος

ΠΑΚΕΤΟ

480 -500gr

43

Μπάμιες Κατεψυγμένες

ΠΑΚΕΤΟ

480 -500gr

44

Φασολάκια Κατεψυγμένα

ΠΑΚΕΤΟ

480 -500gr

1 X 15 Τεμ.

Διάφορα Προϊόντα
45

Αυγά

ΤΕΜΑΧΙΟ

46

Λάδι

ΔΟΧΕΙΟ

5 Lt

47

Ηλιέλαιο

ΜΠΟΥΚΑΛΙ

1 Lt

48

Αλάτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1000 gr

49

Ξύδι

ΤΕΜΑΧΙΟ

500 ml

50

Μαγιονέζα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4- 5 KG

51

Μουστάρδα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4- 5 KG

52

Κέτσαπ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4- 5 KG

53

Αλλαντικά – Γαλοπούλα

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

54

Ρύζι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

55

Ρύζι Μπασμάτι

ΠΑΚΕΤΟ

1000gr

56

Φακές

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

57

Ρεβίθια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

58

Φασόλια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

59

Φασόλια Γίγαντες

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

60

Φάβα

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

61

Πλιγούρι

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

62

Χυμός Τομάτας

ΤΕΜΑΧΙΟ

450 gr

63

Αποφλοιωμένη Ντομάτα

ΤΕΜΑΧΙΟ

450 gr

64

Πελτές Ντομάτας

ΤΕΜΑΧΙΟ

450 gr

65

Πραλίνα φουντούκι

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

66

Σοκολάτα Κουβερτούρα

ΤΕΜΑΧΙΟ

125gr
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67

Κακάο Ζαχαροπλαστικής

ΤΕΜΑΧΙΟ

500gr

68

Μαρμελάδα

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

69

Μέλι

ΤΕΜΑΧΙΟ

400-600 gr

70

Ζάχαρη

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

71

Τσάι

ΠΑΚΕΤΟ

25 τεμ

72

Χαμομήλι

ΠΑΚΕΤΟ

25 τεμ

73

Μακαρόνια

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

74

Πένες Ζυμαρικά

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

75

Βίδες Ζυμαρικά

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

76

Κριθαράκι

ΠΑΚΕΤΟ

500 gr

77

Δημητριακά

ΠΑΚΕΤΟ

500 – 600 gr

78

Ζάχαρη Άχνη

ΠΑΚΕΤΟ

500 – 600 gr

79

Μαργαρίνη soft

ΠΑΚΕΤΟ

300 - 600 gr

80

Μαργαρίνη Πλάκα

ΠΑΚΕΤΟ

300 - 600 gr

81

Αλεύρι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

82

Ελιές

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

83

Τουρσιά

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

84

Φύλλα Σφολιάτα

ΠΑΚΕΤΟ

500-800gr

85

Σιμιγδάλι

ΠΑΚΕΤΟ

1000 gr

86

Μαγιά

Φακελάκι

87

Χυμοί

ΠΑΚΕΤΟ

1000 ml

25gr

Φρούτα Εποχής
88

Πορτοκάλια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

89

Μήλα

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

90

Πεπόνι

ΣΑΚΚΟΥΛ

1000 gr

91

Ακτινίδια

ΣΑΚΚΟΥΛ

1000 gr
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92

Ροδάκινα

ΣΑΚΚΟΥΛ

1000 gr

93

Σταφύλια

ΣΑΚΚΟΥΛ

1000 gr

94

Κεράσια

ΣΑΚΚΟΥΛ

1000 gr

95

Αχλάδια

ΣΑΚΚΟΥΛ

1000 gr

96

Φράουλες

ΣΑΚΚΟΥΛ

1000 gr

97

Βερίκοκα

ΣΑΚΚΟΥΛ

1000 gr

98

Μανταρίνια

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

99

Μπανάνες

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

1000 gr

100

Καρπούζι

ΤΕΜΑΧΙΟ

1000 gr

Μπαχαρικά
101

Κάρι

συσκευασία

400-450 gr

102

Θυμάρι Ξερό

συσκευασία

400-450 gr

103

Πάπρικα Γλυκιά

συσκευασία

400-450 gr

104

Πάπρικα καυτερή

συσκευασία

400-450 gr

105

Άνθος Αραβοσίτου

συσκευασία

400-450 gr

106

Κόρν Φλάουερ

συσκευασία

400-450 gr

107

Σόδα μαγειρική

συσκευασία

400-450 gr

108

Καρύδα Τριμμένη

συσκευασία

400-450 gr

109

Σταφίδα Ξανθιά

συσκευασία

400-450 gr

110

Βασιλικός Ξερός

συσκευασία

400-450 gr

111

Δυόσμος

συσκευασία

400-450 gr

112

Μίγμα Μπαχαρικών Garam
Masala

συσκευασία

400-450 gr

113

Ρίγανη

συσκευασία

400-450 gr

114

Κάπαρη

συσκευασία

400-450 gr

115

Τζίντζερ

συσκευασία

400-450 gr

116

Μπούκοβο καυτερό

συσκευασία

400-450 gr
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117

Κουρκουμάς

συσκευασία

400-450 gr

118

Κανέλα Sticks

συσκευασία

250-300 gr

119

Κανέλα

συσκευασία

250-300 gr

120

Πιπέρι

συσκευασία

400-500 gr

121

Γαρύφαλλο τριμμένο

συσκευασία

20-35 gr

122

Μπαχάρι ολόκληρο

συσκευασία

250 gr

123

Κίμινο

συσκευασία

400-500 gr

124

Μπέκιν Πάουντερ

συσκευασία

200 gr

125

Δάφνη Ξερή

συσκευασία

200gr

126

Μοσχοκάρυδο τριμμένο

συσκευασία

350-400 gr

ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
127

Αραβικές Πίτες

συσκευασία

10Τεμ

128

Ψωμί Τοστ

συσκευασία

700gr

129

Κρουασάν

συσκευασία

35 τεμ

130

Ψωμί Burger

συσκευασία

10τεμ

131

Πίτα για Σουβλάκια

συσκευασία

10 τεμ

132

Ψωμί Φρατζόλα

συσκευασία

1000gr

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Επωνυμία:
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Πληροφορίες:

Προσφέρων:
Αξία Αριθμητικά
(σε Ευρώ )

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 αριθμό. 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.
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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 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 την προμήθεια των ειδών 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 ……………., 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
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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 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

67

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα, 115 25 - Τηλ. & Φαξ: 210-6722267, Site: www.medin.gr, E-Mail: mail@medin.gr

ΑΔΑ: 9Ζ5Χ46ΜΗ54-Α4Λ

20PROC007854887 2020-12-15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Α.Μ.Κ.Ε. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Δ. Μάργαρη 5α, Τ.Κ.11525, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι

του

δικαιώματος

της

διαιρέσεως

και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
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ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της από …………..... σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………. Διακήρυξη της
Α.Μ.Κ.Ε. «Ιατρική Παρέμβαση», για την ………………………………………………………., που λειτουργεί υπό την ευθύνη
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» (CPV: ……………………………….)», και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας …………………ευρώ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 3
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 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 καμία ισχύ.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι πλέον τριών (3) μηνών του χρόνου διάρκειας
της σύμβασης).
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[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)
- Ονομασία: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: …………………………
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός 11525: Δ. Μάργαρη 5α, ΑΘΗΝΑ,
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Μωυσή Ελίζα
- Τηλέφωνο: 2106722267
- Ηλ. ταχυδρομείο:mail@Medin.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του:
CPV: 15000000
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 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 " Νέα Εστία"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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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
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 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:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
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;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ 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.

75

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα, 115 25 - Τηλ. & Φαξ: 210-6722267, Site: www.medin.gr, E-Mail: mail@medin.gr

ΑΔΑ: 9Ζ5Χ46ΜΗ54-Α4Λ

20PROC007854887 2020-12-15

Δ: 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 :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
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 τρομοκρατίαςxiv·
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
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
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 [ ]·

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
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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
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

γ) Διάρκεια 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:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
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:
- Διευκρινίστε 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
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι

xxviii

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

;

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
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

[.......................]

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

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
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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;

[….................]
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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(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 Δ 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 επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
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

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

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

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

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

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

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

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

86

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION
Δ. Μάργαρη 5α, Αθήνα, 115 25 - Τηλ. & Φαξ: 210-6722267, Site: www.medin.gr, E-Mail: mail@medin.gr

ΑΔΑ: 9Ζ5Χ46ΜΗ54-Α4Λ

20PROC007854887 2020-12-15

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:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

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):
[…...........]

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:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
Περιγραφή
ποσά
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
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, 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
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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
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
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

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]
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και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii 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:

[....……]

[] 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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Δ: 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
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 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
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
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii

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

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος
ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
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25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.
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xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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