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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΜΕ
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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(Π.1/18)
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
ΠΡΟΣ:

∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ.

ΚΟΙΝ :

ΑΤΑ/Γ3
110ΠΜ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.831/Α∆.40
Σ.2
Λάρισα, 10 Ιαν. 18

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.1/18) για την Προµήθεια
Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής για Κάλυψη Αναγκών 110ΠΜ µε Λήψη
Ενσφράγιστων Προσφορών

ΣΧΕΤ:

Υ.Σ. 53/04-12-17/∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΕΚΜ

1.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν∆.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί
«Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

Α’

141/17-8-2010)

ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί
της παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις
εµπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.
ζ. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄167/23-7-13) «Φορολογία
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και
του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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η. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
θ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
ι.
Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄74) περί
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16,
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις.
ια. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρµογής του βάσει του υπ΄ αρ. πρωτ.
2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως ισχύει.
ιβ.
Την υπ’ αριθµ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά
και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.
ιγ. Την υπ’ αριθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθµιση
των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
ιδ. Την υπ ΄αριθµ.15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών
(ΦΕΚ Β΄3335/11-12-14) περί «Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς
και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του
Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄204)» όπως ισχύει.
ιε. Την υπ΄ αριθµ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών περί « Καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών
λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄147)».
ιστ. Την υπ΄ αριθµ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄1781/23-05-17) Απόφασης
του Υπουργού Οικονοµίας και περί «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
ιζ. Τη Α∆.Φ.830/Α∆.6020/Σ.1716/08-12-17/∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ µε την
οποία γίνεται επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τη διενέργεια από την ΥΠ/ΠΑ
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διαγωνισµού ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη συµφωνίας – πλαίσιο για την
προµήθεια ειδών θέµατος.
ιη.

Τα κατωτέρω θεσµικά κείµενα και διαταγές της Π.Α:
(1)

Το Εγχειρίδιο Τροφοδoσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ).

(2) Το ΕΠΑ ∆-45/99 «Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίµων και
Νερού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιθ. Τις απαιτήσεις των Μονάδων σε είδη θέµατος όπως αυτές
προβλήθηκαν µε ανωτέρω σχετικό.
κ.
Την αναγκαιότητα - σκοπιµότητα υλοποίησης της υπόψη
προµήθειας, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες τροφοδοσίας της 110ΠΜ για
το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί µέχρι τη διενέργεια και ολοκλήρωση της
ανοιχτής διαδικασίας προς σύναψη συµφωνίας – πλαίσιο από την ΥΠ/ΠΑ.
κα.
υπόλοιπο.

Τις µερίδες αποθέσεων των Μονάδων, οι οποίες εµφανίζουν ικανό
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

2.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µε κριτήριο µόνο την χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την προµήθεια
προϊόντων ζαχαροπλαστικής, ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας, για κάλυψη
αναγκών 110 ΠΜ για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθεια είναι δεκαπέντε χιλιάδες
3.
ευρώ (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων
κρατήσεων.
4.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργηθεί την
01 Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Τµ.
Προµηθειών της ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ.
5.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην πρόσκληση
µπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε του εξής τρόπους:
α.
Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
(Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρµα Αγιάς Τ.Κ. 41001) ταχυδροµικά, µε
συστηµένη επιστολή ή courrier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την
απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι
την 31 Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της
ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το
περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
β.
Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας της
πρόσκλησης την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται µε οποιονδήποτε άλλο
6.
τρόπο στην Υπηρεσία µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
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7.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των αποτελεσµάτων της πρόσκλησης.
8.
Κατά τη διενέργεια της πρόσκλησης δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί
µε την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
9.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση της Επιτροπής της Πρόσκλησης. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται
επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από την τεχνική
περιγραφή της Υπηρεσίας. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε την
τεχνική περιγραφή που ορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, γίνεται µετά από
αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής της Πρόσκλησης και την έκδοση σχετικής
απόφασης από τη ∆ιεύθυνση.
10. Οι τιµές της οικονοµικής προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον µειοδότη
µέχρι τη λήξη της σύµβασης που θα υπογραφεί.
11. Η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες,
σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας της
πρόσκλησης να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/16.
12. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
13. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της παρούσας πρόσκλησης
διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της
Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και το «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στο διαδίκτυο.
14. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης, τηλ 2410-515475, αρµόδιος Σγός (Ο) Χαράλαµπος
Αγοραστός.

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης
«B» Όροι Προµήθειας
«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές Προµήθειας
«Γ» Σχέδιο Σύµβασης

Υπτχος (Ι) Κωνσταντίνος Γιάνναρος
Επιτελάρχης
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Α¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆…..…./Σ……...

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Προµήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

110ΠΜ

CPV

15842300 - 5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε κριτήριο µόνο την χαµηλότερη
τιµή ανά είδος
Εσωτερικοί Πόροι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

∆εκαπέντε Χιλιάδες Ευρώ (15.000,00 €)
πλέον ΦΠΑ και Συµπεριλαµβανοµένων των
Προβλεπόµενων Κρατήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

0,12432%
(οι κρατήσεις να συµπεριλαµβάνονται στην
τιµή της προσφοράς)
Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο
προβλεπόµενος, από το Ν.4172/13 άρθρο
64, φόρος εισοδήµατος 4%, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει
01 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΙ %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως κύριο σώµα πρόσκλησης

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

110ΠΜ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας της πρόσκλησης
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Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

ΕΚΛΕΡ (90ΓΡ)

1200

ΚΩΚ (90ΓΡ)

1200

3

ΡΟΞ (90ΓΡ)

1200

4

ΜΙΛΦΕΙΓ (90ΓΡ)

1200

5

ΠΟΥΤΙΓΚΑ (90ΓΡ)

1200

6

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ (90ΓΡ)

1200

7

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ (90ΓΡ)

1200

8

ΚΑΝΤΑΪΦΙ (90ΓΡ)

1200

9

ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ (90ΓΡ)

1200

10

ΚΡΕΜΑ (200ΓΡ)

1200

11

ΖΕΛΕΣ (80 ΓΡ)

1200

1
2

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Β¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆……/Σ………

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 1

ο

Αντικείµενο Προµήθειας
1.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προµήθεια προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, ως ο πίνακας του Παραρτήµατος «Α» της παρούσας, για
κάλυψη αναγκών 110ΠΜ για χρονικό διάστηµα ενός έτους, προϋπολογισθείσας
ετήσιας αξίας ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.
2.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την χαµηλότερη τιµή ανά είδος.
3.
Η προµήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει βάσει των Τεχνικών
Προδιαγραφών (Τ.Π.) του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας.
4.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί ως αποτέλεσµα της παρούσας
πρόσκλησης θα λυθεί αυτοδίκαια, εάν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία
που θα διενεργήσει η ΥΠ/ΠΑ για την προµήθεια των ειδών θέµατος.
Άρθρο 2ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
1.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
α.

τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,

β.

δηµόσιοι φορείς

γ.
ενώσεις
των
ανωτέρω
προσώπων
ή/και
φορέων
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Πρόσκληση και
είναι εγκατεστηµένα/οι/ες σε:
(1)

κράτος-µέλος της Ένωσης

(2)

κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

(3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας και
(4) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ
ανωτέρω και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
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2.
Ο όρος «οικονοµικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
3.
Οι ενώσεις και οι προσωρινές συµπράξεις οικονοµικών φορέων δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύµπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η Σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.
4.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων,
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 3ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία πρέπει:

α.
Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, τα οποία µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
β.
Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης
κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.
2.

Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται αυτές:

α.
σύµβασης,
β.

όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της
όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα,

γ.
όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως
συµπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ.
3.

όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται:

α.
όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
απαιτούµενα προσόντα,
β.
όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας
αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης.
4.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπες, εις απλούν και σε
σφραγισµένο φάκελο. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.
Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες
5.
ενδείξεις:
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α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα)

β.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ)

γ.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 1/18 για
την Προµήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής για Κάλυψη Αναγκών 110 ΠΜ.
δ.
Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας
υποβολής προσφορών).
ε.

Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.

6.
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνικές προδιαγραφές ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», οικονοµική προσφορά):
α.
Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας της Πρόσκλησης, και αφετέρου ότι
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
β.
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ως το
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος, η οποία φέρει
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
γ.
Παραστατικό
εκπροσώπησης,
εφόσον
οι
προµηθευτές
συµµετέχουν στην πρόσκληση µε εκπρόσωπο τους (άρθρο 93 παρ. β περ. δδ του
Ν.4412/16).
δ.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προµηθευτής δεσµεύεται για την
παράδοση των προϊόντων µε τα κατάλληλα ίδια µέσα στις εγκαταστάσεις των
Μονάδων.
ε.
Φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που
διαθέτει για τη µεταφορά των ειδών.
στ. Την οικονοµική προσφορά τους σε ευρώ, αριθµητικώς και
ολογράφως, σύµφωνα µε την προσθήκη «2» του παρόντος Παραρτήµατος.
Επίσης, θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται η
υπόψη προµήθεια καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 4ο
Παράδοση - Παραλαβή - Προθεσµία
1.
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται στη ∆ιαχείριση Τροφοδοσίας
της 110ΠΜ εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή
έγγραφης) από τα αρµόδια όργανα της Μονάδας, ανεξάρτητα από το µέγεθος
αυτής (καθηµερινά πλην Κυριακές - Αργίες).
Η επεξεργασία και η συσκευασία των προσφερόµενων ειδών θα είναι
2.
αυτή του εµπορίου και σε κάθε περίπτωση, σύµφωνη µε το πνεύµα των
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∆ιατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες
αγορανοµικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και µεταφοράς τροφίµων, χωρίς άλλη
χρηµατική επιβάρυνση για την Υπηρεσία, ενώ σε εµφανές σηµείο της
συσκευασίας θα αναγράφονται τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:
α.

Επωνυµία του προµηθευτή.

β.

Είδος, ποσότητα και χώρα προέλευσης του προϊόντος.

γ.

Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος του.

δ.

Τυχόν επιπρόσθετα συστατικά (λ.χ νερό, συντηρητικά, κλπ).

ε.
Κάθε άλλη ένδειξη που προβλέπεται από τον αγορανοµικό κώδικα
και την ισχύουσα περί τροφίµων νοµοθεσία (λ.χ ηµεροµηνία λήξης, τόπος
παραγωγής ή συγκοµιδής, κλπ).
3.
Επίσης, η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προµηθευτή
ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση
ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο
(όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους :
α.

Μικροβιολογικό.

β.

Χηµική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

4.
Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και
το κόστος τους θα βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης, τον προµηθευτή θα βαρύνει
και το κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µέχρι
µία φορά το µήνα. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
5.
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων.
6.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρµόδια Όργανα της
Τροφοδοσίας, µε συµµετοχή υποχρεωτικά του Ιατρού της Μονάδας, και θα είναι
υπεύθυνα για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραλαµβανόµενων ειδών.
Συγκεκριµένα, τα αρµόδια Όργανα θα ελέγχουν τη συµφωνία των ειδών µε τους
όρους και θα βεβαιώνουν ότι το υλικό είναι κατάλληλο και ότι µπορεί να
παραληφθεί και να χρησιµοποιηθεί. Σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει
αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, τα αρµόδια όργανα θα εισηγούνται την
απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως του λόγους απόρριψης και τις
αποκλίσεις του απορριπτόµενου είδους και θα ενηµερώνεται εγγράφως ο
προµηθευτής για την εντός της ίδιας ηµέρας αντικατάστασής τους. Σε περίπτωση
µη προσκόµισης των απορριφθέντων ποσοτήτων παρέχεται το δικαίωµα η
Μονάδα να προµηθευτεί τα απορριφθέντα από το ελεύθερο εµπόριο, η δε
διαφορά τιµής βαρύνει τον προµηθευτή, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων.
7.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ µετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρµόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της
απαιτούµενης γνωµοδότησης είναι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των
προσφορών. Εάν κάποιο από τα µέλη της επιτροπής, στο διάστηµα που
µεσολαβεί από τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας µέχρι την εκδήλωση
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της απαίτησης για γνωµοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα (έχει µετατεθεί,
αποστρατευθεί κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον, µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης.
8.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει:
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας.

β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη
συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόµους
και τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
9.
Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα
προσωπικό του.
10. Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα.
Άρθρο 5ο
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά
1.
Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το Τµ.
Εκµεταλλεύσεων της ∆ιεύθυνσης συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήµερο ή µηνιαίως
είτε µε απευθείας πληρωµή από το Ταµείο, είτε µε κατάθεση των χρηµάτων σε
λογαριασµό του προµηθευτή, ως εξής:
Ο προµηθευτής, κατά την παράδοση ειδών στη ∆ιαχείριση
Τροφοδοσίας θα εκδίδει σχετικό τιµολόγιο - δελτίο αποστολής. Επισηµαίνεται ότι
ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει Φορολογική και Ασφαλιστική
Ενηµερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που καθορίζει ο αντίστοιχος
φορέας.
2.
Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
της σύµβασης.
3.
Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος
(Φ.Ε.) ποσοστού 4% ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των
αγαθών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.4254/2014.
4.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
Κράτηση για το σύνολο του συµβατικού ποσού, ποσοστού 0,12432% η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
α.
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16.
β.
Χαρτόσηµο 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00036%
(0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄
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Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.
5.

Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από την Υπηρεσία.
β.
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών
ελέγχων/αναλύσεων (όταν απαιτείται).
6.
Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρµογή
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των τριάντα (30) ηµερών, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,
χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για
το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
Άρθρο 6

ο

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
1.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων 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.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
2.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης,
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, που να καλύπτει το
5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών
κατά δύο (2) µήνες τουλάχιστον.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
3.
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν.
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4412/16, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της
προσφοράς.
4.
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης
δίδεται στην Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήµατος.
5.
Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης –
παράδοσης των ειδών, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το
χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της
εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα
ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών.
Άρθρο 7ο
Λοιπές ∆ιατάξεις
1.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του
Ν.4412/16, ενώ για θέµατα που άπτονται της ποιότητας των υπό προµήθεια
ειδών, των διαδικασιών παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, µεταφοράς
τους κλπ, ισχύουν τα καθοριζόµενα από την οικεία εθνική και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία.
2.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ακριβές Αντίγραφο

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής

Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγµα ΤΕΥ∆
«2» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
«3» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆………/Σ……

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆
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 φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100001994
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρμα Αγιάς, Τ.Κ.
41001
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σγός (Ο) Χαρ. Αγοραστός
- Τηλέφωνο: 2410-515475
- Ηλ. ταχυδρομείο: doy.htaf@haf.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.haf.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Προμήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής για Κάλυψη Αναγκών 110 ΠΜ - ΔΑΚ (CPV
15842300-5)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι1:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση2;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
1
2

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

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

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και
των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
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αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
3
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
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:

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;
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.

3
4

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

ΑΔΑ: ΨΟΦ46-6ΞΛ

18PROC002539911 2018-01-11

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 ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

5

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο 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.

5

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.”

ΑΔΑ: ΨΟΦ46-6ΞΛ

18PROC002539911 2018-01-11

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 :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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).
i.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
6

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
7

1.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·

2.

δωροδοκία

3.

απάτη ·

8 9

·

10

4.
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες11
5.
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας12 ·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι

6

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.
7
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
8
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη
νοµοθεσία).
10
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.
11
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.
12
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.
1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
14
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15
Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
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):
17
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
18
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν19:

14

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16
17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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)
19
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
18
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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
ασφάλισης20, 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 ;21
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
20

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): 22

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).
21
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
22
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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αναφέρετε:

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
23
εργατικού δικαίου ;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
24
:
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 περιστάσεις25

23

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
25
Άρθρο 73 παρ. 5.
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
26
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 27, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:

26

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
27
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης
28

Πρβλ άρθρο 48.
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
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;

29

Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού
Απάντηση
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση της [] Ναι [] Όχι
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του
α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει
ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους
μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των
τριών κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους δεν
παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία
αυτών;
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και [] Ναι [] Όχι
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και Ειδικών
όρων της Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους
Διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση
όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
ii.

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
30
που αναφέρονται , 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 δωρεάν31
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): [……]

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών

Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών

30
31

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆……./Σ……

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυµία Εταιρείας
ΑΦΜ - ∆ΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας

:
:
:

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης

Α/Α

Είδος

1

ΕΚΛΕΡ (90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

2

ΚΩΚ (90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

3

ΡΟΞ (90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

4

ΜΙΛΦΕΙΓ (90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

5

ΠΟΥΤΙΓΚΑ (90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

6

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ
(90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

7 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ (90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

8

ΚΑΝΤΑΪΦΙ (90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

9

ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕ
ΚΟ (90ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

10

ΚΡΕΜΑ (200ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

11

ΖΕΛΕΣ (80 ΓΡ)

ΤΜΧ

1200

Φ.Π.Α.
Τιµή ΜΜ Συνολική
Χωρίς Αξία Χωρίς Ολογράφως (%)(ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ ΠΟΥ
ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
ΥΠΑΓΕΤΑΙ)

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€)
Φ.Π.Α. (€)
Σύνολο µε Φ.Π.Α. (€)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται η κράτηση ποσοστού 0,12432%, η
οποία θα παρακρατηθεί εφάπαξ κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου για το
σύνολο του συµβατικού ποσού και η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού
4% για αγαθά, ποσό το οποίο θα παρακρατείται κατά την εξόφληση.
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2.
Ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των
ειδών.
3.

Η ισχύ της προσφοράς είναι ………….. (….) ηµέρες.

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών

Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆……./Σ……

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
………………

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

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση…………………………………………
……………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε
αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών
του …………….και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί µας καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Ακριβές Αντίγραφο
Τµχης Προµηθειών
Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Γ¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆…..…/Σ……...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΓΛΥΚΑ ΤΑΨΙΟΥ
(ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ - ΚΑΝΤΑΪΦΙ - ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ)
1.

ΒΑΡΟΣ: Βάρος κατά τεµάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο.

2.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:
α.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
(1)

Salmonella spp: απουσία/25 γρ.

(2)

L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g.

(3)

Ζύµες - Μύκητες: ≤100 cfu/g (το κριτήριο δεν ισχύει για τα µη

τυποποιηµένα).
β.

ΧΗΜΙΚΕΣ: Σταθµική ανάλυση.

3.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ: Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως
µε τις διατάξεις του άρθρου 141 του ΚΤΠ.
4.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

α.
Τυποποιηµένα:
αλουµιναρισµένης ή µη.

Αυτοτελώς

εντός

πλαστικής

θήκης

β.
Μη τυποποιηµένα: Οµαδικώς εντός ανοξείδωτων σκευών µε
ανάλογο κάλυµµα, σε µία στρώση, απαγορευµένης της µεταφοράς του µε "χύδην"
µορφή.
5.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων.
6.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Σε χώρο δροσερό και σκιερό.

7.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ:

α.
συσκευασίας.
β.

Τυποποιηµένα:

Σύµφωνα

µε

το

αναγραφόµενο

επί

Μη τυποποιηµένα: 5 ηµέρες

ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η
(ΕΚΛΕΡ - ΚΩΚ - ΡΩΞ - ΜΙΛΦΕΙΓ - ΠΟΥΤΙΓΚΑ - ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ - ΚΡΕΜΑ ΖΕΛΕΣ)
1.

ΒΑΡΟΣ:

της

ΑΔΑ: ΨΟΦ46-6ΞΛ

18PROC002539911 2018-01-11

α.
ΕΚΛΕΡ-ΚΩΚ-ΡΩΞ-ΜΙΛΦΕΙΓ-ΠΟΥΤΙΓΚΑ-ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ κατά
τεµάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο.

2.

β.

ΚΡΕΜΑ κατά τεµάχιο 200 γρ. κατ’ ελάχιστο.

γ.

ΖΕΛΕΣ κατά τεµάχιο 80 γρ. κατ’ ελάχιστο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:
α.

β.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
(1)

Salmonella spp: απουσία/25 γρ.

(2)

L. monocytogenes απουσία/25 γρ.

(3)

E. coli: ≤100 cfu/g

(4)

St. coagulase positive: ≤100 cfu/g

ΧΗΜΙΚΕΣ: Σταθµική ανάλυση.

3.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ: Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως
µε τις διατάξεις του άρθρου 141 του ΚΤΠ.
4.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

α.
Οµαδικώς εντός ανοξείδωτων σκευών µε ανάλογο κάλυµµα, σε
µία στρώση, απαγορευµένης της µεταφοράς του µε "χύδην" µορφή.
β.
Πουτίγκα – Προφιτερόλ – Κρέµα – Ζελές : Αυτοτελώς εντός
πλαστικών κυτίων µε ανάλογο κάλυµµα.
5.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα
αυτοδυνάµου ψύξεως θερµοκρασίας 0-7°C.
6.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Εντός ψυκτικού θαλάµου θερµοκρασίας 0-5°C.

7.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 72 ώρες.

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨∆¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆……./Σ……..

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./18
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1ο

: Γενικοί Όροι

Άρθρο 2ο

: Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις

Άρθρο 3ο

: Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά
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: Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου
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: Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης- Ποινικές Ρήτρες
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: Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων

Άρθρο 8ο

: Παράδοση – Παραλαβή – Προθεσµία
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: Είσπραξη ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου

Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις Προµηθευτή
Άρθρο 11o : ∆ιάρκεια Ισχύος - Τροποποίηση Σύµβασης - Λοιποί Όροι
Άρθρο 12o : Αναπροσαρµογή Τιµών
Άρθρο 13o : Ολοκλήρωση Σύµβασης
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 2410 515475
FAX : 2410 515477

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/18
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ 110ΠΜ
Στη Λάρισα σήµερα…………………………..στα Γραφεία της ∆ΟΥ ΑΒ
Λάρισας/Τµ. Προµηθειών οι υπογεγραµµένοι……………………………∆ντής της
∆ΟΥ ΑΒ Λάρισας, ως εκπρόσωπος της Π.Α, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
Φ.831/Α∆………/Σ………../………… Κατακυρωτική Απόφαση………….……. και
η εταιρεία «…………………………..» ΑΦΜ …………………. που εκπροσωπείται
από τον…………………………..………………………………………………… µε
Α.∆.Τ…………………………,Πόλη………………..Οδός……………
Αριθµ…………Τ.Κ………… Τηλ. ……………… – FAX. ……………….
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την
εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής
“Προµηθευτή”, την προµήθεια των ειδών, που αναφέρονται λεπτοµερώς στα
άρθρα δύο (2) και οκτώ (8) της σύµβασης.
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Άρθρο 1

ο

Γενικοί Όροι
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση της
σύµβασης λύεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια
προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισµού,
εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου.
2.
Τα κάθε είδους, δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου, των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε.∆), των Οργανισµών και γενικά
των εκµεταλλεύσεων των Ε.∆, εξαιτίας της µη συµµόρφωσης του προµηθευτή µε
τους όρους συµφωνιών και τη σύµβαση, εισπράττονται από όσα ο προµηθευτής
έχει να λαµβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση που
αυτά δεν επαρκούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί εισπράξεως
∆ηµοσίων εσόδων.
3.
Η σύµβαση υπερισχύει παντός άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται
(διακήρυξη, όροι συµφωνιών, προσφοράς κλπ.), εκτός προφανών σφαλµάτων ή
παραδροµών.
4.

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16.

5.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης από τα αρµόδια όργανα της Μονάδας, δεν απαλλάσσει τον
προµηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας της προµήθειας ή των προϊόντων που
παρέδωσε.
6.
Η παρούσα σύµβαση θα λυθεί αυτοδίκαια, εάν ολοκληρωθεί η
διαγωνιστική διαδικασία που θα διενεργήσει η ΥΠ/ΠΑ για την προµήθεια των
ειδών θέµατος.
Άρθρο 2ο
Περιγραφή - Τιµή Αντικειµένου - Κρατήσεις
1.
Η παρούσα σύµβαση αφορά στην προµήθεια προϊόντων
ζαχαροπλαστικής προς κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ για χρονικό διάστηµα ενός (1)
έτους, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους που αναφέρονται στο
κανονισµό τροφίµων και ποτών (Κ.Τ.Π.). Οι τιµές ανά είδος αναγράφονται στο
παράρτηµα «Β» της σύµβασης.
2.
Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο προβλεπόµενος Φ.Π.Α., που
επιβαρύνει την Υπηρεσία.
Ο προµηθευτής απαλλάσσεται από κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών
3.
Ταµείων Π.Α. ενώ κατά την εξόφληση του θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος
(Φ.Ε) 4%, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.2238/94.
4.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
Κράτηση για το σύνολο του συµβατικού ποσού, ποσοστού 0,12432% η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
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α.
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16.
β.
Χαρτόσηµο 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00036%
(0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.
5.

Επίσης, ο προµηθευτής βαρύνεται µε:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την
παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις των Μονάδων.
β.

Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προµήθεια

ειδών.
6.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των .......................................

Η ανωτέρω συνολική δαπάνη είναι ενδεικτική και όχι δεσµευτική για την
7.
Π.Α, καθόσον οι τελικές παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες
της Μονάδας, ενώ οι προµηθευτές δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση από
το ∆ηµόσιο (Π.Α), σε περίπτωση µη προµήθειας συγκεκριµένων ποσοτήτων των
συµπεριλαµβανοµένων στην παρούσα σύµβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες της
Υπηρεσίας επιβάλλουν αυτό. Συγκεκριµένα, οι τιµές ανά είδος προµήθειας έχουν
ως εξής:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Άρθρο 3ο
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά
1.
Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το Τµ.
Εκµεταλλεύσεων της ∆ιεύθυνσης συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήµερο ή µηνιαίως
είτε µε απευθείας πληρωµή από το Ταµείο, είτε µε κατάθεση των χρηµάτων σε
λογαριασµό του προµηθευτή, ως εξής:
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Ο προµηθευτής, κατά την παράδοση ειδών στη ∆ιαχείριση
Τροφοδοσίας, θα εκδίδει σχετικό τιµολόγιο - δελτίο αποστολής. Επισηµαίνεται ότι
ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει Φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που καθορίζει ο αντίστοιχος
φορέας.
2.
Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
της σύµβασης.
3.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή του προµηθευτή, είναι η
πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραλαµβανοµένων ειδών από τα αρµόδια
υγειονοµικά όργανα των Μονάδων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ΕΠΑ ∆45/99 της ΓΕΑ/∆ΥΓ, τις διαταγές της Υπηρεσίας ανάλογου περιεχοµένου, τις
εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και µεταφοράς
τροφίµων, καθώς και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
4.
Κατά την εξόφληση του προµηθευτή θα παρακρατείται Φόρος
Εισοδήµατος ποσοστού 4%, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.
5.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
Κράτηση για το σύνολο του συµβατικού ποσού, ποσοστού 0,12432% η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
α.
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16.
β.
Χαρτόσηµο 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00036%
(0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.
6.

Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής του ειδών από την Υπηρεσία.
β.
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών
ελέγχων/αναλύσεων (όταν απαιτείται).
Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρµογή
7.
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των τριάντα (30) ηµερών, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,
χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του
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η

σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για
η
το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
Άρθρο 4

ο

Εγγυοδοσία
Ο προµηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας σύµβασης, την υπ’ αριθµ…………………………….επιστολή,
ισχύος µέχρι την………………………. ποσού ευρώ ………………………………….
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υπό
προµήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του,
µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης.
Άρθρο 5ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου
1.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, µε απόφαση του έχοντα την
οικονοµική αρµοδιότητα, ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιου οργάνου, σε
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του. Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του.
2.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση,
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται,
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Κατάπτωση ολική της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (ΜΤΑ).
β.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το
σύνολο των προµηθειών των φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
3.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή τη σύµβαση, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που
επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ηµερών από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά τα περιστατικά και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία στην
Υπηρεσία. Σε αντίθεση περίπτωση στερείται του δικαιώµατος αυτού.
Άρθρο 6ο
Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης- Ποινικές Ρήτρες
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1.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής παραβεί τους όρους της
σύµβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Όσον
αφορά
τις περιπτώσεις
παραγγελιών, καθυστερήσεων και ελλείψεων:

αδυναµίας

υλοποίησης

(1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα µίας
(1) ηµέρας, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από
µία (1) έως δύο (2) ηµέρες, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
(3) Για καθυστέρηση µεγαλύτερη των δύο (2) ηµερών, ποσοστό
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται
επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον
Φ.Π.Α.
β.
Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του προµηθευτή προς τους
κανονισµούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων, η Μονάδα
δύναται να εισηγηθεί προς την Προϊστάµενη Αρχή, την κήρυξη του προµηθευτή
ως έκπτωτου.
γ.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους
ελέγχους κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν
άµεσα την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων και υποδηλώνουν µικρές
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας, την ελλιπή
τεκµηρίωση διαδικασιών σχετικά µε τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις
ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 2.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

2.500 €.

δ.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους
ελέγχους των αρµόδιων οργάνων Μονάδος και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για
τη δηµόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 5.000 € και
έγγραφη ενηµέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρµόδια
Νοµαρχία και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προµήθειες των εν λόγω
ειδών θα διακοπούν µέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον
ΕΦΕΤ ή άλλο αρµόδιο φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών
παραβάσεων. Στο διάστηµα αυτό, η Υπηρεσία µπορεί προσωρινά να προβεί σε
ενέργειες εφοδιασµού είτε από τον επόµενο µειοδότη που έλαβε µέρος στο
διαγωνισµό είτε µε απευθείας ανάθεση µετά από διαπραγµάτευση, αναλόγως των
αναγκών της Υπηρεσίας, καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν
µεγαλύτερες διαφορές τιµών προµήθειας, σε βάρος του προµηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.
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Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίµων, δύναται να
παραπέµψει τον προµηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές
ευθύνες.
2.
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους
του. Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
µόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή
αποσύνθεση.
3.
Ο αριθµός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθµού
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύµφωνα µε τον αριθµό των
προβληµατικών ειδών.
4.
Οι παραβάσεις πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός
χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης µε τον
εκάστοτε προµηθευτή.
Άρθρο 7ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης και
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
αδυναµίας εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών, µετατίθεται ανάλογα
ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον
προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, µέσα σε
χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν.4412/16.
2.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της ∆ιεύθυνσης.
3.
Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν γίνεται αποδεκτός εφόσον ο
προµηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες
που επικαλέστηκε αδυναµία παράδοσης στη Μονάδα.
4.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή.
β.
προµηθευτή.

Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του

γ.

Πληµµύρα.

δ.

Σεισµός.

ε.

Πόλεµος

στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο
όργανο και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο ή τον
κατασκευαστή – προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.
ζ.

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
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η.

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
Άρθρο 8

ο

Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσµία
1.
Ως επιθυµητός χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών και
ανεξαρτήτως της ποσότητάς τους, ορίζονται οι είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την
τοποθέτηση έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας από τα αρµόδια όργανα των
Μονάδων, ενώ σε καµία περίπτωση, ο χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2)
ηµέρες. Σε ορισµένες (εξαιρετικές) περιπτώσεις και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι
προς τούτο, η Μονάδα δύνανται να ζητήσει από τον προµηθευτή την αυθηµερόν
παράδοση των ειδών ή την παράδοση Κυριακές-αργίες.
2.
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται µε κατάλληλα µέσα και έξοδα
του προµηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα και η
παραλαβή τους θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα, παρουσία Ιατρού ή
Κτηνιάτρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης και πριν την
παράδοση-παραλαβή των ειδών, ο προµηθευτής θα ενηµερώνει το Σµήνος
Τροφοδοσίας της Μονάδας και θα εξασφαλίζει την έγκριση για το χρόνο
παράδοσης των ειδών. Επίσης, ο προµηθευτής εξασφαλίζει από το Γρ.
Ασφάλειας της 110 ΠΜ την απαραίτητη άδεια εισόδου για το προσωπικό και τα
οχήµατα που χρησιµοποιεί.
Τα προσφερόµενα είδη θα είναι προέλευσης .................................
3.
(συµπληρώνεται αναλόγως, σύµφωνα µε την προσφορά του µειοδότη), η
επεξεργασία και η συσκευασία τους θα είναι αυτή του εµπορίου και σε κάθε
περίπτωση, σύµφωνη µε το πνεύµα των ∆ιατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και
µεταφοράς τροφίµων, χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση για την Υπηρεσία, ενώ
σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας θα αναγράφονται τουλάχιστον οι παρακάτω
ενδείξεις:
α.

Επωνυµία του προµηθευτή.

β.

Είδος, ποσότητα και χώρα προέλευσης του προϊόντος.

γ.

Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος του.

δ.

Σύνθεση.

ε.

Ηµεροµηνία Παραγωγής και Λήξης του προϊόντος.

4.
Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να
πληρούν τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προδιαγραφές
που καθορίζονται από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες καθώς και στο Παράρτηµα
«Γ» της (Π.1/18).
5.
Επίσης, η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του
προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα (το κόστος
των οποίων βαρύνει τον προµηθευτή) των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα
προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο (όταν δεν υπάρχει
Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α.

Μικροβιολογικό.

β.

Χηµική Ανάλυση.
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γ.

Ιστολογική Εξέταση.

Το κόστος των υπόψη ελέγχων βαρύνει τον προµηθευτή, ενώ οι υπόψη έλεγχοι
δεν µπορεί να υπερβαίνουν τη µία φορά µηνιαίως.
6.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα των
Μονάδων (µακροσκοπικά), τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τον ποιοτικό και
ποσοτικό έλεγχο των παραλαµβανόµενων ειδών. Σε περίπτωση που το υλικό
παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, η επιτροπή θα εισηγείται
την απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως του λόγους απόρριψης και τις
αποκλίσεις του απορριπτόµενου είδους.
7.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της,
είναι δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ µετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρµόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της
απαιτούµενης γνωµοδότησης είναι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού. Εάν κάποιο από τα µέλη της επιτροπής, στο διάστηµα που
µεσολαβεί από τη διενέργεια του διαγωνισµού µέχρι την εκδήλωση της απαίτησης
για γνωµοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα, (έχει µετατεθεί,
αποστρατευθεί κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον, µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης.
Άρθρο 9ο
Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύµβασης από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προµηθευτής λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις
διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια
µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές
ρήτρες.
Άρθρο 10ο
Υποχρεώσεις Προµηθευτή
1.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει:
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας.

β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη
συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόµους
και τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
2.
Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος (ποινικά
και αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως
ότι:
α.
∆εν θα έχει ουδεµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ.
εξάρτηση από την ΠΑ.
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β.
Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων.
3.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του
προσωπικού του προµηθευτή προς οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
4.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ της Μονάδος και του
προµηθευτή, αρµόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον
από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.
5.
έλεγχο:

Κατά τη διάρκεια της σύµβασης, η Μονάδα µπορεί να κάνει ποιοτικό

α.
Των ειδών, κατόπιν αποστολής δειγµάτων των προϊόντων στα
αρµόδια Κρατικά Χηµεία
β.

Των χώρων παρασκευής των προσφεροµένων ειδών.
Άρθρο 11ο

∆ιάρκεια Ισχύος - Τροποποίηση Σύµβασης - Λοιποί Όροι
1.
Η παρούσα σύµβαση ισχύει για ένα (1) έτος από υπογραφής της, ήτοι
µέχρι την ............................................
2.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, η σύµβαση µπορεί να
τροποποιηθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της
Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν.4412/16 .
3.
Η Υπηρεσία διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα για λύση της σύµβασης,
σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 133 του
Ν.4412/16.
Άρθρο 12ο
Αναπροσαρµογή Τιµών
1.
Η ∆ιεύθυνση δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, περί
αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε
αποδέχεται, οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης
των προϊόντων.
2.
Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης.
Άρθρο 13ο
Ολοκλήρωση Σύµβασης
1.

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α.
Εκπνεύσει ο συµβατικός χρόνος, µαζί µε τις τυχόν παρατάσεις που
εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.
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β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

τιµήµατος,

αφού

γ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκε η σχετική εγγύηση, του
άρθρου 4 της παρούσας.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.
Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
3.
Τα έγγραφα που διέπουν τη παρούσα σύµβαση προσαρτώνται ως
παραρτήµατα και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, οι
όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
4.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών της Π.Α. λύεται, εφόσον από την
κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της
περιοχής διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου.
5.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.
ΟΙ

αναγνώσθηκε

και

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών
«B» Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χαράλαµπος Αγοραστός
Τµχης Προµηθειών

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής

