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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Δήμος Θέρμης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πλατεία Δημοκρατίας 1

Πόλη

Θέρμη

Ταχυδρομικός Κωδικός

57001

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL522

Τηλέφωνο

2313-300700

Φαξ

2313-300719

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@thermi.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κυριάκης Μιχαήλ ( 2310 478027)

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.thermi.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή (Αναθέτων Φορέας) είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι η «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες».
Δεν είναι από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης η παρούσα διαδικασία
Στοιχεία Επικοινωνίας
α.
β.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

γ.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεών πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θέρμης το ΚΕΚΟΠΡΟ και οι Σχολικές
Επιτροπές (Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ) .Η σύμβαση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης θα επιβαρυνθεί:
1.Για τα είδη κοινωνικού παντοπωλείου ο Κ.Α. 02.70.6481 με το ποσό των 84.820,86€ για το χρονικό
διάστημα από 06/07/2019 έως 31/12/2019 και το υπόλοιπο ποσό των 84.820,85€ θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του 2020 σε αντίστοιχο ΚΑ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 05/07/2020.
2.Για το γάλα προσωπικού θα επιβαρυνθούν οι εξής Κ.Α. :
α) 02.20.6063.001 ,με ποσό 19.605,59 , 02.30.6063.001 με ποσό 6889,70, 02.35.6063.001 με ποσό
3907,25 και ο Κ.Α. 02.15.6063.001 με ποσό 1.942,06, ήτοι συνολικό ποσό 32.344,60€ για το χρονικό
διάστημα από 06/07/2019 έως 31/12/2019 και το υπόλοιπο ποσό των 32.344,60€ θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του 2020 σε αντίστοιχους ΚΑ και με αντίστοιχα ποσά για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 05/07/2020.
Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό του ΚΕΚΟΠΡΟ θα επιβαρυνθεί:
1.Για τα είδη παντοπωλείου των Παιδικών σταθμών θα επιβαρυνθούν οι σχετικοί κωδικοί
(6481.001)με το ποσό των 11.349,53€ για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 31/12/2019 και
το υπόλοιπο ποσό των 34.650,19€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2020 σε σχετικο ΚΑ για το
χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 05/07/2020.
2..Για τα είδη κρεοπωλείου θα επιβαρυνθούν οι σχετικοί κωδικοί (6481.002) με το ποσό των
5.617,82€ για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 31/12/2019 και το υπόλοιπο ποσό των
20.376,70€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2020 σε σχετικο ΚΑ για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 05/07/2020.
3. Για τα είδη οπωροπωλείου θα επιβαρυνθούν οι σχετικοί κωδικοί (6481.003) με το ποσό των
5.135,63€ για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 31/12/2019 και το υπόλοιπο ποσό των
11.864,30€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2020 σε σχετικούς ΚΑ για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 05/07/2020.
4. Για τα είδη αρτοζαχαροπλαστείου θα επιβαρυνθούν οι σχετικοί κωδικοί (6481.004) με το ποσό
των 8.777,31€ για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 31/12/2019 και το υπόλοιπο ποσό των
7.22,30€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2020 σε σχετικο ΚΑ για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 05/07/2020.
5. Για το γάλα προσωπικού θα επιβαρυνθούν οι σχετικοί κωδικοί (6061.001) με το ποσό των
2.906,22€ για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 31/12/2019 και το υπόλοιπο ποσό των
4.092,77€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2020 σε σχετικο ΚΑ για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 05/07/2020.
Σε ότι αφορά την Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή ποσό 5.148,36€ θα βαρύνει το 2019 και ποσό 5.148,36€
θα βαρύνει το 2020.
Σε ότι αφορά την Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή ποσό 2.909,94€ θα βαρύνει το 2019 και ποσό 2.909,94€
θα βαρύνει το 2020.
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς στα σημεία που θα υποδειχθούν από την καθ ύλη αρμόδια
υπηρεσία.
Οι ποσότητες αυτών ανά τμήμα ή ανά ομάδα αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη με α/α 81/2018 της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Η σύμβαση αυτή αφορά στην προμήθεια «Ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου,
παντοπωλείου» για τους παιδικούς σταθμούς του ΚΕΚΟΠΡΟ , «Γάλακτος» που χορηγείται σε δικαιούχους
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εργαζόμενους του Δήμου Θέρμης των Σχολικών Επιτροπών και του ΚΕΚΟΚΠΟ καθώς και ειδών διατροφής
για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης.

Σχετικά
CPV
:
15111200-1,15112100-7,15220000-6,15300000-1,15400000-1,154111003,15500000-3 , 15511100-4, 15612130-1, 15811100-7,15831200-4.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες ή τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 45.999,72€ ME ΦΠΑ ΚΑΙ 39.893,45€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΟΜΑΔΑ Α : «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ », εκτιμώμενης αξίας 30.443,45€ πλέον ΦΠΑ 4.877,77€ και συνολικά
με ΦΠΑ 35.321,22€
ΟΜΑΔΑ Β : «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΩΣ 0,8%0) 5lt», εκτιμώμενης αξίας 4.000,00€ πλέον
ΦΠΑ 520,00€ και συνολικά με ΦΠΑ 4.520,00€
ΟΜΑΔΑ Γ : « ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 5.450,00€ πλέον ΦΠΑ 708,50€ και
συνολικά με ΦΠΑ 6.158,50€
ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 169.641,71€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ 146.899,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α : «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ », εκτιμώμενης αξίας 81.499,00€ πλέον ΦΠΑ 14.240,71€ και
συνολικά με ΦΠΑ 95.739,71€
ΟΜΑΔΑ Β : «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt », εκτιμώμενης αξίας 45.000,00€ πλέον
ΦΠΑ 5.850,00€ και συνολικά με ΦΠΑ 50.850,00€
ΟΜΑΔΑ Γ :«ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ ‘Η ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(VACUM) ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ
1.000gr », εκτιμώμενης αξίας 9.600,00€ πλέον ΦΠΑ 1.248,00€ και συνολικά με ΦΠΑ 10.848,00€
ΟΜΑΔΑ Δ :«ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ», εκτιμώμενης αξίας 10.800,00€ πλέον ΦΠΑ 1.404,00€ και
συνολικά με ΦΠΑ 12.204,00€
ΤΜΗΜΑ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 15.999,61€ ΚΑΙ 14.158,95 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΤΜΗΜΑ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 25.994,52€ ΚΑΙ 23.004,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΤΜΗΜΑ 5
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 16.999,93€ ΚΑΙ 15.044,19€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΤΜΗΜΑ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 64.689,20€ ΚΑΙ 57.247,08€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 6.998,99€ ΚΑΙ 6.193,80€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΤΜΗΜΑ 8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 16.116,60€ΚΑΙ 14.262,48€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 362.440,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 316.702,95 χωρίς ΦΠΑ.
Ποσό αξίας 234.330,91€ με ΦΠΑ (είδη κοινωνικού παντοπωλείου και γάλακτος προσωπικού του δήμου)
βαρύνει τους προϋπολογισμούς του δήμου (2019-2020) ,ποσό
111.992,77€ βαρύνει τους
προϋπολογισμούς (2019-2020) των ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕΚΟΠΡΟ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,ποσό 10.296,72€ βαρύνει τους προϋπολογισμούς (2019-2020) της Α/ΒΑΘΜΙΑΣ
Σχολικής Επιτροπής και ποσό 5.819,88€ βαρύνει τους προϋπολογισμούς (2019-2020) της Β/ΒΑΘΜΙΑΣ
Σχολικής Επιτροπής
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 06/07/2019 και έως την 05/07/2020.

Αναλυτικά οι περιγραφές των ειδών ,αναλυτικός προϋπολογισμός ,καθώς και οι ποσότητες αυτών
αναφέρονται στην μελέτη με α/α 81/2018 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εάν κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε γι
αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα να μην τις απορροφήσουν
χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4111/2013(ΦΕΚ A 18/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου 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.
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- Της με αριθμό 3274/43197/21-11-2018 απόφασης Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία
έγινε η έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2019 και
2020.
- Της με αριθμό 634/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με α/
α 81/2018 (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) και οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας με
διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
ανά ομάδα ή τμήμα του προϋπολογισμού της μελέτης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/01/2019 και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , από την 14/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 07/12/2018 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 67941
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.thermi.gov.gr στην διαδρομή : http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13 το αργότερο μέχρι
την 14/12/2018.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε εφημερίδες βαρύνουν
τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 11
(Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος
του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α'βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης
που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 750,00€ ανά δημοσίευση διαγωνισμού και μερίζεται με βάση
την αξία προϋπολογισμού ομάδας ή ομάδων για την οποία αναδείχθηκε μειοδότης.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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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. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
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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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.

η με αρ. 2018/S237-540960 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 18PROC004154758), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3.

H μελέτη με α/α 81/2018 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 14 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τεχνικά φυλλάδια (prospects) μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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) την 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) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα
ανέρχεται στο ποσό των :
- Για την ομάδα Α ,Τμήμα 1 του προϋπολογισμού , στα 608,87€ (30.443,45€Χ2%)
- Για την ομάδα Β ,Τμήμα 1 του προϋπολογισμού , στα 80,00€ (4.000,00Χ2%)
- Για την ομάδα Γ ,Τμήμα 1 του προϋπολογισμού , στα 109,00€ (5.450,00Χ2%)
- Για την ομάδα Α ,Τμήμα 2 του προϋπολογισμού , στα 1.629,98€ (81.499,00Χ2%)
- Για την ομάδα Β ,Τμήμα 2 του προϋπολογισμού , στα 900,00€ (45.000,00Χ2%)
- Για την ομάδα Γ, Τμήμα 2 του προϋπολογισμού , στα 192,00€ ( 9.600,00 Χ2%)
- Για την ομάδα Δ, Τμήμα 2 του προϋπολογισμού , στα 216,00€ ( 10.800,00 Χ2%)
-Για το Τμήμα 3 του προϋπολογισμού ,

στα 283,18€ ( 14.158,95 Χ2%)

-Για το Τμήμα 4 του προϋπολογισμού ,

στα 460,08€ ( 23.004,00 Χ2%)

-Για το Τμήμα 5 του προϋπολογισμού ,

στα 300,88€ ( 15.044,19 Χ2%)

-Για το Τμήμα 6 του προϋπολογισμού ,

στα 1.144,94€ ( 57.247,08 Χ2%)

-Για το Τμήμα 7 του προϋπολογισμού ,

στα 123,88€ ( 6.193,80 Χ2%)

-Για το Τμήμα 8 του προϋπολογισμού ,

στα 285,25€ ( 14.262,48 Χ2%)

Για οποίον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό
των 6.334,06€ (316.702,95 Χ2%).
Για όσους συμμετέχουν σε περισσότερες της μίας ομάδας μπορούν να καταθέτουν μια εγγυητική
συμμετοχής αναφέροντας στο σώμα της εγγυητικής τις ομάδες για τις οποίες καταθέτουν προσφορά.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για δεκατρείς (13) μήνες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
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:
2.2.3.1. 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 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
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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 (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 ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευ θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο 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.
ή/και
γ) 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.
2.2.3.3
α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν λόγοι
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, 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.
2.2.3.4. 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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) 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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΒΜΑΣΗ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ
ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (2.2.3.5).
2.2.3.6. 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
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). 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. 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.
2.2.3.8. Η απόφαση για την 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.
2.2.3.9. 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.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
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
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

ΔΕΝ ΖΗΤΕΊΤΑΙ
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

2.2.7

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας ανά Ομάδα ή Τμήμα όπως ISO 22000 ή άλλο
ισότιμο ή ανώτερο.
Η συμμόρφωση ισχύει για το σύνολο των Ομάδων ή Τμημάτων εκτός του Τμήματος 5

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 2.2.5 ΚΑΙ 2.2.6

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III , το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1
Επειδή η σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες ,εφόσον κατατίθεται προσφορά για πέραν της μίας ομάδας
και εφόσον τα κριτήρια επιλογής διαφοροποιούνται από ομάδα σε ομάδα οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να συμπληρώνουν ένα ΕΕΕΣ για κάθε ομάδα ή ομάδες με τα ίδια κριτήρια επιλογής
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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 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.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.Η έκδοση των προαναφερομένων (Β.1.α) πρέπει
να απέχει το πολύ τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό του οικονομικού φορέα που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση
του προσωρινού αναδόχου στην οποία θα δηλώνονται οι οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση. Η έκδοση των προαναφερομένων(Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου & ΓΕΜΗ) πρέπει να
απέχει το πολύ έξι (6) μήνες από την υποβολή τους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, 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.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, .ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 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 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 ή 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 ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Β.3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Β.4. Τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Π ιστοποιητικό ή πιστοποιητικά
διασφάλισης ποιότητας

παραγωγικής διαδικασίας σε ισχύ, της επιχείρησης που κατασκευάζει ή παράγει τα αγαθά .Το
πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων αγαθών εκ μέρους
του συμμετέχοντα. Επιπλέον θα προσκομισθεί κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται για κάθε είδος
τμήματος ή ομάδας η αντίστοιχη επωνυμία της επιχείρησης παραγωγού – κατασκευαστή. Η κατάσταση
θα ομαδοποιείται ανά τμήμα ή ομάδα.
Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για το Τμήμα 5 του προϋπολογισμού.
Β.6. 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
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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 σύστασή 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/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. 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.
Β.9. Η έκδοση ένορκων βεβαιώσεων πρέπει να απέχει το πολύ έξι (6) μήνες από την υποβολή τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τα τμήματα του προϋπολογισμού με α/α
1Α,2Α,2Γ,2Δ,3,6,7,8 και για τα τμήματα 1Β,1Γ,2Β,4 και 5 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου γίνεται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2.3.2

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ
2.3.3

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
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2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη , για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα ή Τμήμα του προϋπολογισμού της μελέτης με α/α
81/2018 .Ειδικότερα οι ομάδες ή Τμήματα ορίζονται ως εξής.
Ομάδα Α Τμήμα 1:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) .ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ομάδα Β Τμήμα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ). ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ 0,8-1,0)
5lt

Ομάδα Γ Τμήμα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ). ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

Ομάδα Α Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ .ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ομάδα Β Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ .ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ(ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt

Ομάδα Γ Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ .ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ ‘Η ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(VACUM) ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 1.000gr

Ομάδα Δ Τμήμα 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ .ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ

Τμήμα 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Τμήμα 4 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
Τμήμα 5 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Τμήμα 6 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Τμήμα 7 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Τμήμα 8 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεΣελίδα 22
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πτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τον
προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
γ)Υπεύθυνη Δήλωση οπού θα δηλώνεται η ομάδα ή οι ομάδες ή το τμήμα ή τα τμήματα του προϋπολογισμού
για τις οποίες κατατίθεται προσφορά.
δ)Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ. Η υποχρέωσης προσκόμισης
ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους φορείς τόσο Κύριας όσο και της Επικουρικής ασφάλισης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ
Η
συμπλήρωση
του
σχετικού
αρχείου
διεύθυνσης ,https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el

γίνεται

μέσω

της

ηλεκτρονικής

Πληροφορίες για την συμπλήρωση του εντύπου δίδονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop
%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.
Εντός του ίδιου χρονικού ορίου των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
προσκομίζεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Στον φάκελο τεχνικών προσφορών ο διαγωνιζόμενος θα αναρτήσει

1.Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι τα προς προμήθεια αγαθά
παράγονται από επιχειρήσεις που διαθέτουν Πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά διασφάλισης
ποιότητας σε ισχύ. Το πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά πρέπει να καλύπτει το σύνολο των
προσφερόμενων αγαθών εκ μέρους του συμμετέχοντα.
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2.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των
προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες με τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης με α/α 81/2018 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3.Κατάσταση με τις επωνυμίες των επιχειρήσεων παραγωγών – κατασκευαστών και
αναφορά των ζητούμενων ειδών που παράγει ή κατασκευάζει η κάθε επιχείρηση. Η
κατάσταση θα δίδεται ανά τμήμα ή ομάδα.

Τα δικαιολογητικά 1 & 3 δεν ζητούνται σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για τα είδη του τμήματος 5
του προϋπολογισμού της μελέτης (Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου).
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συντάσσεται ανά ομάδα ή τμήμα ως εξής:
Ομάδα Α Τμήμα 1:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) .ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ομάδα Β Τμήμα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ). ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ 0,8-1,0)
5lt

Ομάδα Γ Τμήμα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ). ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

Ομάδα Α Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ .ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ομάδα Β Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ .ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ(ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt

Ομάδα Γ Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ .ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ ‘Η ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(VACUM) ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 1.000gr

Ομάδα Δ Τμήμα 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ .ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ

Τμήμα 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Τμήμα 4 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
Τμήμα 5 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

&

ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Τμήμα 6 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Τμήμα 7 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Τμήμα 8 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ο ανάδοχος ανακηρύσσεται ανά ομάδα ή τμήμα σύμφωνα με την παραπάνω ομαδοποίηση και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ή τμήμα ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα ή
τμήμα για όπου προβλέπεται ποσοστό έκπτωσης.
Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
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ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και αναλυτική οικονομική προσφορά
υπόδειγμα που υπάρχει στη μελέτη 81/2018.

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Σε ότι αφορά τις οικονομικές προσφορές στις οποίες ζητείται ποσοστό έκπτωσης ,για λόγους σύγκρισης
των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του
συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά
ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από
την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο τμήμα ή ομάδα . Το ποσοστό
έκπτωσης ,όπου ζητείται δίδεται ενιαία ανά τμήμα ή ομάδα.
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της αξίας προϋπολογισμού (όπως
ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 5% για την ομάδα Β του τμήματος 1 του προϋπολογισμού της μελέτης.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή
προσφοράς 4.000,00€-(4.000,00 €x5%) =3.800,00€, τιμή προσφοράς για το σύστημα.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται στη σχετική μελέτη.
2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν 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 και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H 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 ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη μελέτη με α/α
81/2018.
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
τέταρτη [4] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών η επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητεί κατά την κρίση της τεχνικά φυλλάδια των
προσφερόμενων υλικών ή δείγματα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με την αξιολόγηση των
προσφορών.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
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αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω
ενιαία απόφαση
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ
Τηλέφωνo: 213 214 12 16
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr (για μηνύματα εκτός προσφυγών),

proedros@aepp-procurement.gr (για υποβολή προσφυγών)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. Αθήνα

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
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 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη 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.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η χρονική διάρκεια της εγγυητικής
ορίζεται να έχει ισχύ κατ ελάχιστο έως την 05/09/2020.
Σε περίπτωση χρονικής παράτασης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να παρατείνει την εγγυητική καλής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο
παράτασης ,πλέον δύο (2) μηνών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό πρωτοκόλλου και
τον τίτλο της παρούσας διακήρυξης καθώς και τις ομάδες για οποίες θα υπογράφει τη σχετική σύμβαση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά ] μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρΣελίδα 33
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θρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .
4.3.3. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που αναγράφονται
στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
4.3.4. Ισχύουν λοιποί όροι που περιγράφονται στην μελέτη με α/α 81/2018

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την 06/07/2019 έως την 05/07/2020.
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια
υπηρεσία του δήμου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 ,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή
5.1.2. Στη συμβατική αξία , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον
ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4%
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
δ) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε
εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46
του Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών
«Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες
δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α'βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης
που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 750,00€ ανά δημοσίευση διαγωνισμού.
ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας των πληρωμών των σχετικών
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 την παράγραφο 4.5 και 6.1 της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης , εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρ μόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παρα γράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

Η παράδοση για τα ζητούμενα είδη των νομικών προσώπων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με
τις ανάγκες του νομικού προσώπου με ημερομηνία έναρξης την 06/07/2019 και λήξης την 05/07/2020.
Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν
από το Δήμο Θέρμης και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου(ΚΕΚΟΠΡΟ ,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ).
Η μεταφορά που αφορά το γάλα του προσωπικού και τα είδη αρτοζαχαροπλαστείου θα γίνεται κάθε
εργάσιμη ημέρα εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την εκτέλεση της
προμήθειας . Ο ανάδοχος για τα υπόλοιπα υλικά οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει
την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με
την παραγγελθείσα ποσότητα τροφίμων.
Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού του θα ειδοποιούν τον ανάδοχο της προμήθειας «Γάλακτος για το
προσωπικό» για τυχόν διαφοροποιήσεις ως προς τον αριθμό των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το
απασχολούμενο προσωπικό. Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος προσωπικού έχει την υποχρέωση να
διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τέσσερα (4)
τουλάχιστον σημεία για τις ανάγκες του Δήμου που θα είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των
φιαλών, τα οποία θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου. Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος προσωπικού έχει υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς
θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε δύο (2) τουλάχιστον σημεία για τις
ανάγκες του ΚΕΚΟΠΡΟ που θα είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των φιαλών, τα οποία θα
υποδειχθούν από αυτό και θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος προσωπικού των Σχολικών Επιτροπών έχει την υποχρέωση να
διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3)
τουλάχιστον σημεία ,ένα στην Δημοτική Κοινότητα Θέρμης,έναν στην Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου και
έναν στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών. που θα είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των φιαλών.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέτει αυτόματους πωλητές γάλακτος ,τότε πρέπει να εγκαταστήσει σε
τρία (3) σημεία αυτόματους πωλητές για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Θέρμης , σε δύο σημεία
για τις ανάγκες του προσωπικού του ΚΕΚΟΠΡΟ και σε τρία σημεία για τις ανάγκες των Σχολικές Επιτροπές.
Τα σημεία τοποθέτησης θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της καθ΄ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας.
Την ευθύνη μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των ψυκτικών θαλάμων έχει ο ανάδοχος καθώς και την
υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας εντός μίας ημέρας από τότε
που θα έρθει σε γνώση αυτού με κάθε πρόσφορο τρόπο.

6.2Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ν.4412/2016 . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
εντός είκοσι (20) ημερών από την παράδοση αυτών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Θέρμης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο
εξωτερικό

OI Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
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6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργαστηριακές εξετάσεις για τα παραδοτέα της σύμβασης ,το κόστος
αυτών βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 81/2018
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 81/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 81/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της διακήρυξης
46140/07-12-2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018-184257
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να
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συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων Είδος διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
Προμήθεια στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου παντοπωλείου – γάλακτος
προσωπικού 2019-2010.
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια «Ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου» για τους
παιδικούς σταθμούς του ΚΕΚΟΠΡΟ , «Γάλακτος» που χορηγείται σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου
Θέρμης, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και του ΚΕΚΟΚΠΟ καθώς και ειδών
διατροφής για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα (εάν υπάρχει):
46140/07-12-2018
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/μείο:
Σελίδα 42

18PROC004157283 2018-12-10
Τηλέφωνο:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει

Οοικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι ❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι ❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍Ναι
❍Όχι
•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) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ήη πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
-

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
❍Ναι
❍Όχι
•Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας
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 διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
Οοικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; ❍ Ναι ❍ Όχι
•Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-
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Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί
να υποβάλει προσφορά:

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Οοικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 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
•Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα
τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες,
δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο
οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από
τις σχετικές οντότητες.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
•(Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα).
Οοικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας; ❍ Ναι ❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων:

•Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Σελίδα 45

18PROC004157283 2018-12-10
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; 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).
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Διαφθορά

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της
αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
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❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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).

Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Υπάρχει τελεσίδικη
απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
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εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει; 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.
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Υπάρχει
τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; 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).
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
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URL
Κωδικός
Εκδότης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ήστην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 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).
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Στο άρθρο 57
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού Καταβολή φόρων
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Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό

--Ηπαράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; ❍
Ναι ❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; ❍ Ναι ❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας 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; ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
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Κωδικός
Εκδότης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
--Ηπαράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; ❍
Ναι ❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; ❍ Ναι ❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας 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; ❍ Ναι ❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Στο
άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Οοικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ.
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους
σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Ηαπάντησή σας
❍Ναι
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❍Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Οοικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Ηαπάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
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Διακανονισμός με τους πιστωτές

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του
οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
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Εκδότης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Έχει συνάψει ο
οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.
Ηαπάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης Είναι ο
οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
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Η απάντησή σας

❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης Έχει ο
οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην
κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Ηαπάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, β)
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έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα
απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και δ) έχει επιχειρήσει
να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής Εγγραφή
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του,
όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα
αυτό.
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής Ποσοστό
υπεργολαβίας
Οοικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. 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 ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση γνησιότητας Για τις
συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, καθώς και
πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται.

Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL
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Κωδικός
Εκδότης
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Στο άρθρο 62
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 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;
Ηαπάντησή σας ❍ Ναι ❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι

URL
Κωδικός
Εκδότης
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
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Οοικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Οοικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 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
δωρεάν [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, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το
αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Οοικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-

Τόπος
-

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 81/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ Α/Α 81/2018 Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»
Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 362.440,28 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ KAI 316.702,95 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Τεχνική Έκθεση
-Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προϋπολογισμός
- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
-Yπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH
Με την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240), Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18), με το άρθρο 4 προβλέπεται μεταξύ άλλων η προμήθεια ειδών παντοπωλείου των
Δήμων και των νομικών προσώπων αυτών να γίνεται με ενιαίο διαγωνισμό που διενεργείται από τους
Δήμους.
Της παραπάνω διαδικασίας εξαιρέθηκαν με τον ν. 4257/14 μεταξύ άλλων και οι ΔΕΥΑ .Με το με
Α.Π3271/28-08-2017 έγγραφό της η ΔΕΥΑ Θέρμης ζητεί να μην συμμετέχει στην διαδικασία της ενιαίας
προμήθειας.
Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. με σχετικό έγγραφο δηλώνει ότι δεν έχει ανάγκες προμήθειας τροφίμων.
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προβεί μετά από διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού στην προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου,
κρεοπωλείου, παντοπωλείου και γάλακτος προσωπικού για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως
05/07/2020.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους τόσο για το νομικά πρόσωπα
(ΚΕΚΟΠΡΟ,Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) όσο και του Δήμου.

του Δήμου

Ειδικότερα η μελέτη προβλέπει την προμήθεια γάλακτος για το εργατικό προσωπικό του Δήμου, των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) και των Σχολικών Επιτροπών (Α/ΒΑΘΜΙΑ &
Β/ΘΜΙΑ),την προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και παντοπωλείου για
το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. και την προμήθεια ειδών διατροφής για το κοινωνικό πρατήριο του Δήμου Θέρμης.
Η προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και παντοπωλείου θα
καλύψει τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του
Ν.Π.Δ.Δ. Θέρμης.
Η προμήθεια γάλακτος θα καλύψει τις αναγκαίες ποσότητες που πρέπει να διανέμονται κάθε εργάσιμη
ημέρα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Θέρμης των Σχολικών Επιτροπών και του ΚΕΚΟΠΡΟ,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 53361/02-10-2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας. Η ποσότητα γάλακτος που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο, κάθε εργάσιμη ημέρα
του έτους είναι ένα λίτρο.
Κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου , οπωροπωλείου,κατεψυγμένα ψάρια και το ελαιόλαδο
ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) το οποίο θα εφαρμόζεται ,στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 και για τα υπόλοιπα είδη
παντοπωλείου, αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος προσωπικού, κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής επί των τιμών του
προϋπολογισμού.
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Θέρμη, 24/10/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 24/10/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 24/10/2018
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.
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Η
Προισταμένη
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.
Kυριάκης Μιχαήλ

Μαϊδου Ελένη
Τολίκα Μαρία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.
Τεχνική περιγραφή ανά ομάδα και είδος
Α. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Το γάλα θα είναι πλήρες με τουλάχιστον 3,5% λιπαρά, φρέσκο παστεριωμένο, σε χάρτινη ή πλαστική
συσκευασία δύο λίτρων.
Το τυρί φέτα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ 2α). Όμοια και στη συσκευασία πρέπει να
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
 «Φέτα» (FETA)
 Τυρί
 Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου
 Βάρος περιεχομένου
 Ημερομηνία παραγωγής
«Στοιχεία ελέγχου»:
1. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας
3. Ημερομηνία παραγωγής
Να είναι συσκευασμένο σε δοχείο μεταλλικό 15 κιλών καθαρού στραγγισμένου βάρους με ψηφιακή
ένδειξη από την εταιρεία παραγωγής.
Το τυρί ημίσκληρο να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία
τουλάχιστον 40% τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. Επίσης να αναγράφονται στη
συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο παστεριωμένο του οποίου η κατά βάρος
περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική συσκευασία των 410γρ.
Το γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, , από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο
κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους ενός (1) κιλού με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης.
Β. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα αυγά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας Νο 2 και να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελλ.
Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι μεσαίου βάρους από 53-63 γρ.
Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα,
φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της
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ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης
Τα δύο είδη ρυζιού, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς,
φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις
προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού.
Ο τραχανάς θα είναι γλυκός από σιμιγδάλι, γάλα και αυγά σε συσκευασία 500 γρ
Τα ζυμαρικά θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους
500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς
απαλλαγμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή
σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς
συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. Θα πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,8%. Θα παραδίδεται σε
συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία,
το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης
διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
Η μαργαρίνη soft, θα πρέπει να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, και να είναι χαμηλή σε
κορεσμένα και trans λιπαρά οξέα , κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών.
Θα παραδίδεται σε συσκευασία 2.000 γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη
συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς
πιστοποίησης.
Τα δημητριακά σε συσκευασία έως 1 κιλού ανά τεμάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασμένα σε
εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.
Οι νιφάδες βρώμης σε συσκευασία έως 900 γραμ. ανά τεμάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασμένα
σε εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.
Το μέλι θα πρέπει να είναι αγνό, ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε
ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, σε συσκευασία 1.000 γρ, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων με ημερομηνία
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης .
Το ταχίνι με μέλι σε συσκευασία έως 900 γραμ. ανά τεμάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασμένα σε
εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.
Η μαρμελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) να είναι ελληνική, να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 40% σε
φρούτο και να είναι σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 450-500 γραμ.. Επί της συσκευασίας να
αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.
Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες,
ελληνικής παραγωγής κατά προτίμηση, σε χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ, με ημερομηνία παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης.
Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, εγχώριο, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό,
αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει
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οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε
συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα, καθ. Βάρους 1.000 γρ, με ημερομηνία λήξης
κατανάλωσης.
Ξύδι-Χυμός λεμονιού. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην
περιέχει αλκοόλη), βάρους 400 γρ. Για το χυμό λεμονιού, στη συσκευασία να αναγράφεται η φράση
«Άρτυμα λεμονιού» και το βάρος να είναι 380γρ.
Καρυκεύματα: Η ρίγανη τριμμένη (καθαρή) συσκευασία έως 1 κιλού. Όλα τα καρυκεύματα (ρίγανη,
πιπέρι, δυόσμος) να είναι σε αεροστεγή συσκευασία, Α ποιότητας.Τα ντοματάκια κονκασέ θα πρέπει να
είναι αποφλοιωμένα, συσκευασμένα σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα, καθ. Βάρους 400 γρ., με ένδειξη
ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
Ο ντοματοχυμός θα πρέπει να είναι σάλτσα που να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού
ντομάτας ώστε τα στέρεα συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι τουλάχιστον 6%, , σε χάρτινη
συσκευασία εγκεκριμένη για τρόφιμα, καθ. Βάρους 500 γρ., με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης
κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
Οι φυσικοί χυμοί συσκευασίας 1 λίτρου ,επιλογής μας, θα πρέπει να είναι σε συσκευασία κατάλληλη
για τρόφιμα , χωρίς προσθήκης συντηρητικών, με ένδειξη φυσικού χυμού 100% και ημερομηνίας
συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.
Η πραλίνα φουντουκιού θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας πραλίνα με υψηλή περιεκτικότητα
σε φουντούκι, γάλα και κακάο σε συσκευασία 400 γρ., χωρίς συντηρητικά.
Το ψωμί για τοστ θα πρέπει να είναι από σταρένιο ψωμί με προζύμι, χωρίς συντηρητικά, διπλής
συσκευασίας των 680 γρ.
Το σιμιγδάλι θα διατίθενται στη συσκευασία 500gr και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Γ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα κατεψυγμένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία
και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Τα φασολάκια να είναι πλατιά, χαρακτηριστικό προϊόν, χωρίς κοτσάνια, με ανοιχτό χαρακτηριστικό
πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα
σώματα ή υπολείμματα εντόμων, με απουσία φυτοφαρμάκων, κατηγορίας Α’. Το μέγεθος να είναι
μεγαλύτερο των τεσσάρων εκατοστών.
Ο αρακάς να είναι μέτριος, χαρακτηριστικό προϊόν, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα,
απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή υπολείμματα
εντόμων, με σταθερή διάμετρο, με ποσοστό άμορφων σπόρων χαμηλότερο του 15%, κατηγορίας Α’.
Το σπανάκι να είναι ολόκληρα φύλλα, χαρακτηριστικό φύλλο από σπανάκι, χωρίς κοτσάνια, με σκούρο
πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα
σώματα ή υπολείμματα εντόμων, κατηγορίας Α’.
Το καλαμπόκι φρεσκοκατεψυγμένο αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, καθαρισμένο και
απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, κατηγορίας Α’.
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, Α ποιότητας, συσκευασμένα, όπου
θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και
θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων
λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της
πρώτης και η ημερομηνία παραγωγής με την παράδοση στο νομικό πρόσωπο να μη υπερβαίνει τους πέντε
(5) μήνες.
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Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες
του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να
επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη της
ελληνικής προέλευσης, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή
πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας
τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης.
Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία
και διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας
Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ).
Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών
διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει
απαραίτητο.
Δ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
Τα κατεψυγμένα ψάρια πρέπει να είναι Βακαλάος Φιλέτο Α ποιότητας καλά διατηρημένα
κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν αλλοιώσεις
στην όψη, οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% τού αρχικού 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, λέπια και πτερύγια.
Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα - ψυγεία τα
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις
εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Ο άρτος θα είναι χωριάτικου τύπου που προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό σιταριού με υψηλή
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, σε φρατζόλες 350 γρ., με τα χαρακτηριστικά του κλασικού άρτου,
παρασκευασμένος με υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από
μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές,
χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται
δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες με ρύπους, παρασκευή με μειωμένα
άλευρα, προσθήκη χρωστικών ή διογκωτικών υλών, ανωμαλίες φλόγωσης-χρωματισμού και αυξημένη
υγρασία και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία φρέσκο. Για τον άρτο, σε σχέση με την παρασκευή,
συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, καθώς και για την επισήμανση αυτού, απαιτείται η εναρμόνιση
στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
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Τα κουλούρια θα είναι παρασκευασμένα με υλικά αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται στην
Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές και το βάρος του θα είναι 70 γρ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα οπωρολαχανικά όσον αφορά την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, τη
σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση, τα ανώτατα όρια καταλοίπων
φυτοφαρμάκων και τη διακίνηση αυτών θα είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την
ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα Α΄ ποιότητας. Το περιεχόμενο κάθε
συσκευασίας πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής, ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία,
μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης, με έντονα τα χρώματά τους και χωρίς
χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους. Συγκεκριμένα:
Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή
και τον τόπο παραγωγής.
Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων
σε άριστη κατάσταση, όσον αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, σχετικά με την
ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να
παραδίδονται σε άριστη κατάσταση.
Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής
αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π.
Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών σύμφωνα με την
εποχή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των βρεφών και νηπίων των παιδικών και
βρεφικών σταθμών.
Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.
Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων, να ορίζουν
την επεξεργασία και τυποποίηση των ειδών που προσφέρουν.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
κρέας νωπό (µοσχάρι)
Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας (Ποντίκι), απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., το οποίο
να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος, χωρίς οσµή και αίµατα.Να είναι
σφαγµένο πριν από 48 ώρες έως 6 ηµέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεµαχισµού κρέατος που
λειτουργεί νόµιµα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού
υγειονοµικού ελέγχου. Να έχει ετικέτα επισήµανσης µε στοιχεία ιχνηλασιµότητας. Το κρέας κατά τον
χρόνο παράδοσης του στα Τµήµατα του Ν.Π. δεν πρέπει να παρουσιάζει θερµοκρασία ανώτερη των 4-6 C
οξύτητα (PH) µεγαλύτερη του 5,8 µικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώµατος, της οσµής, και της
σύστασης.Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες
του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων. Η ηλικία του ζώου να µην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες.
Παραδίδεται το άνωθεν και σε κιμά μόσχου (Σπάλα).
Τα κοτόπουλα να είναι νωπά, εντόπια, τύπου 65%, σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλια και
πόδια κομμένα στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια. Το καθαρό βάρος τους (Το οποίο καθορίζεται ως το
βάρος που προκύπτει έπειτα από την προαναφερόμενη επεξεργασία και υπό αυτή την έννοια θα
αναφέρεται ο όρος αυτός από εδώ και στο εξής για το συγκεκριμένο είδος) θα πρέπει να είναι από 1200gr
έως 1500gr. Τα κοτόπουλα να είναι Α΄ ποιότητας, να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στη σύστασή τους, στο
χρώμα τους, στην οσμή τους είτε ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών κατά τη σφαγή τους. Να είναι
εύσαρκα, τρυφερά με δέρμα μαλακό και λείο. Να έχουν περιθώριο τουλάχιστον τριών (3) ημερών από την
ημερομηνία λήξης.
Σελίδα 70

18PROC004157283 2018-12-10
Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει: α)να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε
υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για σφαγή και εμπορία νωπού κρέατος,
β)να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην έχει κριθεί ακατάλληλο για
ανθρώπινη κατανάλωση, γ)να φέρει σήμανση και πιστοποιητικό καταλληλότητας.
Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήμανση, η επεξεργασία και η μεταφορά να πραγματοποιείται
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα και εγκεκριμένα εργοστάσια και εργαστήρια
επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελαδινού, παστεριωμένου και
ομογενοποιημένου, πλήρες (λιπαρά τουλάχιστον 3,5%) σε συσκευασία του ενός λίτρο με βιδωτό καπάκι.
Η συσκευασία του θα πρέπει είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή από γυαλί ή από πλαστικό κατάλληλο για
τρόφιμα, η οποία θα πληροί τους όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας.
Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν θα πρέπει να απέχει διάστημα
μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του προϊόντος.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία παστερίωσης.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικά στοιχεία,
στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).
Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/212-1995 «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’).
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το
προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο πιστοποιητικό
και θα κατατεθεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν προέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι κατά
προτίμηση ελληνικής παραγωγής.
Αναλυτικοί πίνακες με τα είδη και τις ποσότητες
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ
Α/
Α

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ 1

Μ/Μ

Τ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg

ΤΕΜ

2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

ΤΕΜ

200

3 ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg

ΤΕΜ

300

4 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg

ΤΕΜ

450

5 ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr

ΤΕΜ

45
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6 ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΕΜ

6000

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΦΡΕΣΚΟ 2
7 Λίτρων

ΤΕΜ

2000

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr

ΤΕΜ

300

9 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΥΣΚ. 1 kg

ΤΕΜ

280

10 ΚΟΥΣΚΟΥΣΙ 500γρ

ΤΕΜ

300

11 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr

ΤΕΜ

330

12 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr

ΤΕΜ

700

13 ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 1kg

ΤΕΜ

200

14 ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

280

15 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΜΠΟΝΕΤ 1 kg

ΚΙΛΟ

230

16 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1 kg

ΚΙΛΟ

390

17 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr

ΤΕΜ

230

18 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg

ΤΕΜ

600

19 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr

ΤΕΜ

150

20 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1kg

ΚΙΛΟ

600

21 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1kg

ΚΙΛΟ

1000

22 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

400

23 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1kg

ΤΕΜ

900

24 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

500

25 ΦΙΔΕΣ 500gr

ΤΕΜ

100

26 ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ & ΓΑΛΑ 500gr

ΤΕΜ

180

27 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg

ΤΕΜ

100

28 ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 1kg

ΤΕΜ

150

29 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 400 gr

ΤΕΜ

600

30 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ

ΤΕΜ

242

31 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 κιλό

ΚΙΛΟ

800

32 ΝIΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 900 gr

TEM

200

33 TAXIΝΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 900 gr

TEM

200

34 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

100

35 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ

ΤΕΜ

30

36 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg

ΤΕΜ

200

37 ΚΑΚΑΟ 125gr

ΤΕΜ

50

38 ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΑΚ.100γρ

ΤΕΜ

20

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
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39 ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 500gr

ΤΕΜ

14

40 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2kg

ΤΕΜ

230

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (συσκ.
41 450-500γραμ.)

ΤΕΜ

300

42 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ. ΦΑΚ 100gr

ΤΕΜ

6

43 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΤΕΡ ( 3 τεμ )

ΤΕΜ

88

44 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ

ΤΕΜ

30

45 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ

ΤΕΜ

750

46 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr

ΤΕΜ

700

47 ΞΥΔΙ ΚΡΑΣΙΟΥ 400gr

ΤΕΜ

350

48 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500gr

ΤΕΜ

5

49 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400gr

ΤΕΜ

150

50 ΡΙΓΑΝΗ 1kg

ΤΕΜ

6

51 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 1kg

ΤΕΜ

6

52 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 1kg

ΤΕΜ

5

53 ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 680gr

ΤΕΜ

5

54 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 380gr

ΤΕΜ

400

55 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1lt

ΤΕΜ

600

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

250

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Α/
Α

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ
1 0,8%) 5lt
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
Α/
Α

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Γ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
1 ΦΙΛΕΤΟ 1 Kgr

ΨΑΡΙΑ

-

ΒΑΚΑΛΑΟΣ
ΚΙΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Α+Β+Γ

Α/
Α

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 3

Μ/Μ

Τ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ 350gr

TEM

4000

2 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350gr

TEM

10000

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ 70gr

ΤΕΜ

11597

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΚΙΛΟ

3300

ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ-ΣΠΑΛΑ

ΚΙΛΟ

2820

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

Α/
Α
1

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

Α/
Α

Μ/Μ
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ

ΤΕΜ

1000

2

ΑΝΗΘΟΣ

ΤΕΜ

310

3

ΑΧΛΑΔΙΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ή ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΚΙΛΑ

500

4

ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ

ΚΙΛΑ

400

5

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΑ

1500

6

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΚΙΛΑ

400

7

ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ

ΚΙΛΑ

100

8

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

500

9

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

ΚΙΛΑ

300

10

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΤΕΜ

50

11

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

ΚΙΛΑ

1500

12

ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΑ

800

13

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

300

14

ΜΑΪΔΑΝΟΣ

ΤΕΜ

640

15

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ

ΚΙΛΑ

1100
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16

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ή ΦΛΑΣΚΕΣ

ΚΙΛΑ

250

17

ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ή ΣΤΑΡΚΙΝ

ΚΙΛΑ

2000

18

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΚΙΛΑ

1900

19

ΜΠΡΟΚΟΛΑ

ΚΙΛΑ

280

20

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

1500

21

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

5180

22

ΠΕΠΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

900

23

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ή
ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ

ΚΙΛΑ

24

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ ή ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ

ΚΙΛΑ

450

25

ΠΡΑΣΑ

ΚΙΛΑ

600

26

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ή ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΑ

600

27

ΣΓΟΥΡΗ ΣΑΛΑΤΑ

ΚΙΛΑ

250

28

ΣΕΛΙΝΟ

ΚΙΛΑ

150

29

ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ

ΚΙΛΑ

8

30

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ

ΚΙΛΑ

551

31

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

ΚΙΛΑ

200

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΟ

6.660

250

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

Α/
Α
1

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 6
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η ΣΥΤΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»
Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1. Γενικά στοιχεία
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των
αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θέρμης για την χρονική περίοδο Β΄ εξάμηνο του 2019
και Α΄εξάμηνο 2020.
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη
τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων,
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.
2. Τεχνική περιγραφή ανά ομάδα και είδος

Α. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο παστεριωμένο του οποίου η κατά βάρος
περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
μεταλλική συσκευασία των 410γρ.
Β. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα όσπρια θα παραδίδονται σε συσκευασία 500γραμ. ,θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, και
γεύσης, νέας σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη
εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για
τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.
Το ρύζι, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, και γεύσης, νέας σοδειάς, φυσιολογικού χρώματος, με
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες
ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
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αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι 500 γρ και εκτός από τις προβλεπόμενες
ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού.
Τα ζυμαρικά θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους
500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς
καθαρισθέντος από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να
μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους
1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου. Θα πρέπει να είναι προϊόν
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,8%. Θα
παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η
ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η
ημερομηνία ελάχιστης διατήρησης, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
Τα δημητριακά σε συσκευασία 375 γρ. ανά τεμάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασμένα σε
εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.
Η μαρμελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) , να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 45% σε φρούτο και να είναι
σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 450-500γρ. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς
συντηρητικά.
Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, εγχώριο, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο
με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε
οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής
σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα, καθ. Βάρους 400 γρ, με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.
Τα ντοματάκια κονκασέ , θα πρέπει να είναι αποφλοιωμένα, συσκευασμένα σε κουτί εγκεκριμένο για
τρόφιμα, καθ. Βάρους 400 γρ., με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς
προσθήκη συντηρητικών.
Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, ελληνικής
παραγωγής κατά προτίμηση, σε χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης.
Το τυρί φέτα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ 2α). Όμοια και στη συσκευασία πρέπει να
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
«Φέτα» (FETA) Τυρί
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Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου
Βάρος περιεχομένου
Ημερομηνία παραγωγής
«Στοιχεία ελέγχου»: Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας
Ημερομηνία παραγωγής
Να είναι συσκευασμένο σε δοχείο από 800 έως 1000 gr περίπου καθαρού στραγγισμένου βάρους σε
πλαστική συσκευασία ειδική για τρόφιμα με ψηφιακή ένδειξη από την εταιρεία παραγωγής.
Οι ελιές πρέπει να είναι νέας σοδειάς, να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών καθώς και
τις ισχύουσες Κοινοτικές οδηγίες και Υγειονομικές διατάξεις να είναι συσκευασμένες σε δοχεία των 15
κιλών όπου θα αναγράφεται
Επωνυμία και έδρα παραγωγού -συσκευαστηρίου
Ημερομηνία παραγωγής
το καθαρό βάρος του προϊόντος.

Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων, να
ορίζουν την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία των ειδών που προσφέρουν και τον τόπο
εγκατάστασής τους. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την
χρήση που προορίζονται. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο,
πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της
ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των
τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το
προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο πιστοποιητικό
για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
Τα ζητούμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χώρα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση
Ελληνική.
Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από:
ΟΜΑΔΑ Α΄

Α/
Α
1

ΕΙΔΗ

ΤΕΜ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
10.000
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2
3

20.000

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr

4.500

4

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr

20.000

5

ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr

4.500

6

ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr

4.500

7

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr

4.500

8

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr

4.500

9

ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ

4800

10
11

9600

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr

12

ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr

13

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ

4.500
4800
18.300
ΟΜΑΔΑ Β΄

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΩΣ 0,8%)
1lit

ΤΕΜ

10.000

ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΠΟ 800 gr ΕΩΣ 1000 gr

ΚΙΛΑ

1.200

ΟΜΑΔΑ Δ΄
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ

(ΚΙΛΑ)

ΚΙΛΑ

2.400

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη , 27/09/2018

Θέρμη,

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

27/09/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρυσή Κληματσοούδα

Μαλλιαρού Μαρία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελαδινού,
παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, πλήρες (λιπαρά τουλάχιστον 3,5%) και εφόσον παρέχεται σε
συσκευασία του ενός λίτρου με βιδωτό καπάκι, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση
Ελληνικό.
Η συσκευασία του θα πρέπει να είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή από γυαλί ή από πλαστικό κατάλληλο για
τρόφιμα, η οποία θα πληροί τους όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας .Η ημερομηνία
παστερίωσης δεν θα πρέπει να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από την ημερομηνία
παράδοσής του προϊόντος.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία παστερίωσης.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος,
ημερομηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης,
διατροφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).
Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-21995 «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’).
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,το εργοστάσιο το οποίο
κατασκευάζει το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο
πιστοποιητικό .
Η μεταφορά του γάλατος θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα
εμπλεκόμενα μέρη κατά την εκτέλεση της προμήθειας .
Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των
φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία ,ένα στην Δημοτική Κοινότητα
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Θέρμης,έναν στην Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου και έναν στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών. που θα
είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των φιαλών.
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/
Α
1

ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

Μ/Μ
ΛΙΤΡΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
9.798

18PROC004157283 2018-12-10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Β/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελαδινού,
παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, πλήρες (λιπαρά τουλάχιστον 3,5%) και εφόσον παρέχεται σε
συσκευασία του ενός λίτρου με βιδωτό καπάκι, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση
Ελληνικό..
Η συσκευασία του θα πρέπει να είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή από γυαλί ή από πλαστικό κατάλληλο για
τρόφιμα, η οποία θα πληροί τους όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας .Η ημερομηνία
παστερίωσης δεν θα πρέπει να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από την ημερομηνία
παράδοσής του προϊόντος.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία παστερίωσης.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος,
ημερομηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης,
διατροφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).
Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-21995 «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’).
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,το εργοστάσιο το οποίο
κατασκευάζει το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο
πιστοποιητικό .
Η μεταφορά του γάλατος θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα
εμπλεκόμενα μέρη κατά την εκτέλεση της προμήθειας .

Σελίδα 82

18PROC004157283 2018-12-10
Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των
φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία ,ένα στην Δημοτική Κοινότητα
Θέρμης,έναν στην Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου και έναν στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών. που θα
είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των φιαλών.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/
Α
1

ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Μ/Μ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

ΛΙΤΡΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5.538

18PROC004157283 2018-12-10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελαδινού, παστεριωμένου και
ομογενοποιημένου, πλήρες (λιπαρά τουλάχιστον 3,5%) και εφόσον παρέχεται σε συσκευασία του ενός
λίτρου με βιδωτό καπάκι, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση Ελληνικό.
H διάθεση του γάλακτος μπορεί να γίνεται και από αυτόματους πωλητές γάλακτος και ο δικαιούχος της
παροχής έχει την υποχρέωση να εφοδιασθεί με περιέκτη.
Εφόσον παρέχεται συσκευασμένο ,η συσκευασία του θα πρέπει να είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή από
γυαλί ή από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, η οποία θα πληροί τους όρους της προβλεπόμενης Εθνικής
Νομοθεσίας.
Η ημερομηνία παστερίωσης δεν θα πρέπει να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από
την ημερομηνία παράδοσής του προϊόντος.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία παστερίωσης.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικά στοιχεία,
στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).
Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/212-1995 «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’).
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το
προσφερόμενο είδος και το οποίο θα διαθέτει ISO 22000 σε ισχύ ή αντίστοιχο ή ανώτερο πιστοποιητικό .
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Θέρμη, 24/10/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 24/10/2018

Θέρμη, 24/10/2018
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Κυριάκης Μιχαήλ

Τολίκα Μαρία

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Σελίδα 84

18PROC004157283 2018-12-10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε οκτώ (8) τμήματα αναλόγως του νομικού προσώπου και του είδους. Ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 316.702,95€ χωρίς ΦΠΑ και 362.440,28€ με ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 45.999,72€ ME ΦΠΑ ΚΑΙ 39.893,45€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg

ΤΕΜ

0,53

200

106,00 €

2ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

ΤΕΜ

0,48

200

96,00 €

3ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg

ΤΕΜ

1,05

300

315,00 €

4ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg

ΤΕΜ

1,05

450

472,50 €

5ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr

ΤΕΜ

0,41

45

18,45 €

6ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΕΜ

0,12

6000

720,00 €

7ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΦΡΕΣΚΟ 2 Λίτρων

ΤΕΜ

1,83

2000

3.660,00 €

8ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr

ΤΕΜ

0,55

300

165,00 €

9ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΥΣΚ. 1 kg

ΤΕΜ

2,15

280

602,00 €

10ΚΟΥΣΚΟΥΣΙ 500γρ

ΤΕΜ

0,44

300

132,00 €

11ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr

ΤΕΜ

0,41

330

135,30 €

12ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr

ΤΕΜ

0,41

700

287,00 €
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13ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 1kg

ΤΕΜ

4,98

200

996,00 €

14ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

1,87

280

523,60 €

15ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΜΠΟΝΕΤ 1 kg

ΚΙΛΟ

0,98

230

225,40 €

16ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1 kg

ΚΙΛΟ

1,18

390

460,20 €

17ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr

ΤΕΜ

0,52

230

119,60 €

18ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg

ΤΕΜ

1,2

600

720,00 €

19ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr

ΤΕΜ

1,11

150

166,50 €

20ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1kg

ΚΙΛΟ

5,54

600

3.324,00 €

21ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1kg

ΚΙΛΟ

6,08

1000

6.080,00 €

22ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

1,51

400

604,00 €

23ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1kg

ΤΕΜ

1,05

900

945,00 €

24ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

1,87

500

935,00 €

25ΦΙΔΕΣ 500gr

ΤΕΜ

0,57

100

57,00 €

26ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ & ΓΑΛΑ 500gr

ΤΕΜ

0,74

180

133,20 €

27ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg

ΤΕΜ

0,8

100

80,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% (1)

22.078,75 €

ΦΠΑ 13% (2)

2.870,24 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (3)

24.948,99 €

28ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 1kg

ΤΕΜ

0,3

150

45,00 €

29ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 400 gr

ΤΕΜ

0,96

600

576,00 €

30ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ

ΤΕΜ

0,3

242

72,60 €

31ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 κιλό

ΚΙΛΟ

2,2

800

1.760,00 €

32ΝIΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 900 gr

TEM

4

200

800,00 €

33TAXIΝΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 900 gr

TEM

7

200

1.400,00 €

34ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

4

100

400,00 €

35ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ

ΤΕΜ

0,70

30

21,00 €

36ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg

ΤΕΜ

0,74

200

148,00 €

37ΚΑΚΑΟ 125gr

ΤΕΜ

1,05

50

52,50 €

38ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΑΚ.100γρ

ΤΕΜ

0,8

20

16,00 €

39ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 500gr

ΤΕΜ

0,78

14

10,92 €

40ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2kg

ΤΕΜ

5,7

230

1.311,00 €

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (συσκ. 45041500γραμ.)

ΤΕΜ

0,89

300

267,00 €

42ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ. ΦΑΚ 100gr

ΤΕΜ

0,83

6

4,98 €

43ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΤΕΡ ( 3 τεμ )

ΤΕΜ

0,25

88

22,00 €

44ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ

ΤΕΜ

0,65

30

19,50 €

45ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ

ΤΕΜ

0,41

750

307,50 €

46ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr

ΤΕΜ

0,41

700

287,00 €
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47ΞΥΔΙ ΚΡΑΣΙΟΥ 400gr

ΤΕΜ

0,22

350

77,00 €

48ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500gr

ΤΕΜ

3

5

15,00 €

49ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400gr

ΤΕΜ

1,31

150

196,50 €

50ΡΙΓΑΝΗ 1kg

ΤΕΜ

4

6

24,00 €

51ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 1kg

ΤΕΜ

1,5

6

9,00 €

52ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 1kg

ΤΕΜ

8

5

40,00 €

53ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 680gr

ΤΕΜ

1,64

5

8,20 €

54ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 380gr

ΤΕΜ

0,18

400

72,00 €

55ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1lt

ΤΕΜ

0,67

600

402,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (4)

8.364,70 €

ΦΠΑ 24% (5)

2.007,53 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (6)

16965

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1) & (4) ΟΜΑΔΑ Α

10.372,23 €
30.443,45€

ΦΠΑ (2) & (5) ΟΜΑΔΑ Α

4.877,77€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (3) & (6) ΟΜΑΔΑ Α

35.321,22€

ΟΜΑΔΑ Β

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ
1 0,8%) 5lt

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΤΕΜ

16,00 €

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
250

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%

ΔΑΠΑΝΗ
4.000,00
4.000,00

ΦΠΑ 13%

520,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

4.520,00

ΟΜΑΔΑ Γ
ΕΙΔΗ
1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

Μ/Μ
ΚΙΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
5,45€

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
1.000

ΔΑΠΑΝΗ
5.450,00
5.450,00

ΦΠΑ 13%

708,50
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

6.158,50

Σύνολο ομάδα Α, Β και Γ 45.999,72€
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 05/07/2020 και η
σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα
Το ποσό των 11.349,53€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 34.650,19€ θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 και θα υπάρξει σχετική δέσμευση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ότι στους προϋπολογισμούς των ετών 2019 και 2020, θα συμπεριλάβει σχετική πίστωση με τα
παραπάνω ποσά. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν
απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νομικό Πρόσωπο να μην τις
απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
για την ομάδα Α και για τις ομάδες Β & Γ ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006
Η ΣΥΤΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Σελίδα 88

18PROC004157283 2018-12-10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 169.641,71€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ 146.899,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α
1
2
3

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Μ/
Μ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg

ΤΕΜ

0,80 €

10.000

8.000,00 €

ΤΕΜ

0,57 €

20.000

11.400,00 €

ΤΕΜ

0,49 €

4.500

2.205,00 €

ΤΕΜ

0,55 €

20.000

11.000,00 €

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ

ΔΑΠΑΝΗ

4

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr

5

ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr

ΤΕΜ

1,20 €

4.500

5.400,00 €

6

ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr

ΤΕΜ

0,65 €

4.500

2.925,00 €

7

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr

ΤΕΜ

0,75 €

4.500

3.375,00 €

8

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr

ΤΕΜ

0,90 €

4.500

4.050,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% (1)

48.355,00 €
6.286,15 €

ΦΠΑ 13% (2)
54.641,15 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (3)
9
10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr

ΤΕΜ

1,45 €

9.600

13.920,00 €

ΤΕΜ

0,30 €

4.500

1.350,00 €

ΤΕΜ

1,20 €

4.800

5.760,00 €

11

ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr

12

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ

ΤΕΜ

0,46 €

18.300

8.418,00 €

13

ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000γρ

ΤΕΜ

0,77€

4.800

3.696,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (4)

33.144,00 €
7.954,56 €

ΦΠΑ 24% (5)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (6)

41.098,56 €
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ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1)+(4)

81.499,00€
14.240,71€

ΦΠΑ 13 & 24% (2)+(5)
89.700

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 24% (3)+(6)

95.739,71€

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΙΔΗ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΞΤΡΑ
1 (ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt

ΠΑΡΘΕΝΟ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΤΕΜ

4,50 €

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
10.000

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ
45.000,00
45.000,00

ΦΠΑ 13%

5.850,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50.850,00€
ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΙΔΗ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΙΛΑ

8,00 €

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ ‘Η ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(VACUM)
ΚΑΘΑΡΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ
1 ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 1.000gr

1.200

9.600,00

ΣΥΝΟΛΟ

9.600,00

ΦΠΑ 13%

1.248,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.848,00€
ΟΜΑΔΑ Δ

ΕΙΔΗ
1 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΙΛΑ

4,50 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
2.400

ΔΑΠΑΝΗ
10.800,00
10.800,00

ΦΠΑ 13%

1.404,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.204,00€

Σύνολο ομάδων με Φ.Π.Α. 169.641,71€
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/201 9 έως 05/07/2020 και η
σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα.
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Το ποσό των 84.820,86€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 84.820,85€ θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 και θα υπάρξει σχετική δέσμευση , ότι στους
προϋπολογισμούς των οικ. Ετών 2019 και 2020, για τα παραπάνω ποσά σε σχετικό Κ.Α.
Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί από το
Δήμο τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο Δήμος να μην τις απορροφήσει χωρίς να
προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής,για τις ομάδες Α, Γ & Δ και για την ομάδα Β ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας
εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Θέρμη, 24/10/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 24/10/2018

Θέρμη, 24/10/2018
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Κυριάκης Μιχαήλ

Τολίκα Μαρία

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 15.999,61€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
Α/Α

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ 350gr

TEM

0,65 €

4000

2.600,00 €

2 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350gr

TEM

0,75 €

10000

7.500,00 €

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ 70gr

ΤΕΜ

0,35 €

11597

4.058,95 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%

14.158,95 €

ΦΠΑ 13%

1.840,66 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

15.999,61 €

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 05/07/2020 και η
σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα
Το ποσό των 8.777,31€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019.Το υπόλοιπο ποσό των 7.222,30€ θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 και θα υπάρξει σχετική δέσμευση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ότι στους προϋπολογισμούς των οικ. Ετών 2019 και 2020, θα συμπεριλάβει σχετική πίστωση
με τα παραπάνω ποσά σε αντίστοιχο Κ.Α. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν
ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νομικό
Πρόσωπο να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του
ανάδοχου.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής

Η ΣΥΤΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 25.994,52€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΚΙΛΟ

2,10 €

3300

6.930,00 €

ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ-ΣΠΑΛΑ

ΚΙΛΟ

5,70 €

2820

16.074,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

23.004,00 €

ΦΠΑ 13%

2.990,52 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

25.994,52 €

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 05/07/2020 και η
σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα
Το ποσό των 5.617,82€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 20.376,70€ θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 και θα υπάρξει σχετική δέσμευση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ότι στους προϋπολογισμούς των ετών 2019 και 2020, θα συμπεριλάβει σχετική πίστωση με
τα παραπάνω ποσά σε αντίστοιχο Κ.Α. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες
που δεν έχουν απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νομικό Πρόσωπο να μην
τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006
Το ποσοστό έκπτωσης θα δίδεται ενιαία
Η ΣΥΤΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 16.999,93€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 5

Μ/Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ

ΤΕΜ

0,20 €

1000

200,00 €

2 ΑΝΗΘΟΣ

ΤΕΜ

0,20 €

310

62,00 €

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ή ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΚΙΛΑ

0,80 €

500

400,00 €

4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ

ΚΙΛΑ

0,50 €

400

200,00 €

5 ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΑ

0,50 €

1500

750,00 €

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΚΙΛΑ

0,25 €

400

100,00 €

7 ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ

ΚΙΛΑ

2,00 €

100

200,00 €

8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

1,00 €

500

500,00 €

9 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

ΚΙΛΑ

0,70 €

300

210,00 €

10 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΤΕΜ

0,50 €

50

25,00 €

11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

ΚΙΛΑ

0,25 €

1500

375,00 €

12 ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΑ

0,30 €

800

240,00 €

13 ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

1,50 €

300

450,00 €

14 ΜΑΪΔΑΝΟΣ

ΤΕΜ

0,30 €

640

192,00 €

15 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ

ΚΙΛΑ

0,80 €

1100

880,00 €

16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ή ΦΛΑΣΚΕΣ

ΚΙΛΑ

0,60 €

250

150,00 €

17 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ή ΣΤΑΡΚΙΝ

ΚΙΛΑ

0,80 €

2000

1.600,00 €

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΚΙΛΑ

1,00 €

1900

1.900,00 €

19 ΜΠΡΟΚΟΛΑ

ΚΙΛΑ

1,00 €

280

280,00 €

20 ΝΤΟΜΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

0,70 €

1500

1.050,00 €

21 ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

0,50 €

5180

2.590,00 €

22 ΠΕΠΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

0,40 €

900

360,00 €
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ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ή
23 ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ

ΚΙΛΑ

24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ ή ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ

0,70 €

250

175,00 €

ΚΙΛΑ

0,40 €

450

180,00 €

25 ΠΡΑΣΑ

ΚΙΛΑ

0,70 €

600

420,00 €

26 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ή ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΑ

0,80 €

600

480,00 €

27 ΣΓΟΥΡΗ ΣΑΛΑΤΑ

ΚΙΛΑ

1,00 €

250

250,00 €

28 ΣΕΛΙΝΟ

ΚΙΛΑ

1,00 €

150

150,00 €

29 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ

ΚΙΛΑ

3,61 €

8

28,88 €

30 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ

ΚΙΛΑ

0,81 €

551

446,31 €

31 ΦΡΑΟΥΛΕΣ

ΚΙΛΑ

1,00 €

200

200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%

15.044,19 €

ΦΠΑ 13%

1.955,74 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

16.999,93 €

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/201 9 έως 05/07/2020 και η
σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα
Το ποσό των 5.135,63€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019.Το υπόλοιπο ποσό των 11.864,30€ θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2019 και θα υπάρξει σχετική δέσμευση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ότι στους προϋπολογισμούς των Ετών 2019 & 2020, θα συμπεριλάβει σχετική πίστωση με τα
παραπάνω ποσά σε αντίστοιχο Κ.Α. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες
που δεν έχουν απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νομικό Πρόσωπο να μην
τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006.
Το ποσοστό έκπτωσης θα δίδεται ενιαία

Η ΣΥΤΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 64.689,20€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Α/Α ΕΙΔΗ

1

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

Μ/Μ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΕΣ (3,5%
τουλάχιστον
λιπαρά)

ΤΕΜ
(Ενός
λίτρου)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

61.556

0,93€

ΔΑΠΑΝΗ

57.247,08

ΣΥΝΟΛΟ

57.247,08

ΦΠΑ 13%

7.442,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

64.689,20€

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/201 9 έως 05/07/2020 και η
σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019με ποσό 32.344,60€ .Το υπόλοιπο ποσό ύψους
32.344,60€ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 και θα υπάρξει σχετική δέσμευση
ότι στους προϋπολογισμούς των ετών 2019 και 2020 για σχετική πίστωση.
Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν θα έχουν απορροφηθεί από
το Δήμο τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο Δήμος να μην τις απορροφήσει χωρίς να
προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Θέρμη, 24/10/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 24/10/2018

Θέρμη, 24/10/2018
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Κυριάκης Μιχαήλ

Τολίκα Μαρία

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 6.998,99€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

ΛΙΤΡΟ

0,93 €

6.660

Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ
6.193,80 €
6.193,80 €

ΦΠΑ 13%

805,19 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.998,99 €

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 05/07/2020 και η
σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα
Το ποσό των 2.906,22€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 4.092,77€ θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 και θα υπάρξει σχετική δέσμευση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ότι στους προϋπολογισμούς των οικ. Έτων 2019, 2020, θα συμπεριλάβει σχετική πίστωση με
τα παραπάνω ποσά σε αντίστοιχο Κ.Α. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες
που δεν έχουν απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νομικό Πρόσωπο να μην
τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής.
Η ΣΥΤΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 16.116,60€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Α/Α
1

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

Μ/Μ
ΛΙΤΡΟ

ΠΟΣΟ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΗΤΑ
0,93

9.798

ΔΑΠΑΝΗ
9.112,14

ΦΠΑ 13%

1.184,58

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.296,72

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

ΛΙΤΡΟ

0,93

5.538

ΦΠΑ 13%

5.150,34
669,54

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.819,88

ΣΥΝΟΛΟ

0,93€

ΦΠΑ 13%

15336

14.262,48
1.854,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.116,60

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/2019 έως 05/07/2020 και η
σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα
Η δαπάνη θα βαρύνει ισομερώς τους προϋπολογισμούς των ετών 2019 και 2020 και για τις δύο Σχολικές
Επιτροπές. Θα υπάρξει σχετική δέσμευση , ότι στους προϋπολογισμούς των οικ. Έτων 2019, 2020, θα
συμπεριλάβούν σχετική πίστωση με τα παραπάνω ποσά σε αντίστοιχο Κ.Α. Σε περίπτωση που κατά τη
λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως
υπολοίπου, δικαιούται το Νομικό Πρόσωπο να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή
απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
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Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής και δίδεται ενιαία για το σύνολο των ποσοτήτων.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Θέρμη, 24/10/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 24/10/2018

Θέρμη, 24/10/2018
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Κυριάκης Μιχαήλ

Τολίκα Μαρία

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»
Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1ο - Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «Ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου,
παντοπωλείου» για τους παιδικούς σταθμούς του ΚΕΚΟΠΡΟ , «Γάλακτος» που χορηγείται σε δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Θέρμης των Σχολικών Επιτροπών και του ΚΕΚΟΚΠΟ καθώς και ειδών διατροφής
για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης.
Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :






















του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4111/2013(ΦΕΚ A 18/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
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στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,













του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου 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.

Άρθρο 3ο - Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Ο προϋπολογισμός
δ) Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με μερικές προσφορές,
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής για τα τμήματα του προϋπολογισμού με α/α 1Α,2Α,2Γ,2Δ,3,6,7 και 8 και για τα τμήματα 1Β,1Γ,2Β,4
και 5 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006.
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Άρθρο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί)
Β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Γ) Συνεταιρισμοί.
Δ) Ενώσεις προμηθευτών.
Απαραίτητη προϋπόθεση όλοι οι παραπάνω να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα
σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Άρθρο 6ο Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση για τα ζητούμενα είδη των νομικών προσώπων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με
τις ανάγκες του νομικού προσώπου με ημερομηνία έναρξης την 06/07/2019 και λήξης την 05/07/2020.
Η παράδοση για τα ζητούμενα είδη από το Δήμο θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου
με ημερομηνία έναρξης την 06/07/2019 και λήξης την 05/07/2020.
Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν
από το Δήμο Θέρμης και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου(ΚΕΚΟΠΡΟ ,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ).
Η μεταφορά που αφορά το γάλα του προσωπικού και τα είδη αρτοζαχαροπλαστείου θα γίνεται κάθε
εργάσιμη ημέρα εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την εκτέλεση της
προμήθειας .
Ο ανάδοχος για τα υπόλοιπα υλικά οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την
παραγγελθείσα ποσότητα τροφίμων.
Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού του θα ειδοποιούν τον ανάδοχο της προμήθειας «Γάλακτος για το
προσωπικό» για τυχόν διαφοροποιήσεις ως προς τον αριθμό των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το
απασχολούμενο προσωπικό. Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος προσωπικού έχει την υποχρέωση να
διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τέσσερα (4)
τουλάχιστον σημεία για τις ανάγκες του Δήμου που θα είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των
φιαλών, τα οποία θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου. Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος προσωπικού έχει υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς
θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε δύο (2) τουλάχιστον σημεία για τις
ανάγκες του ΚΕΚΟΠΡΟ που θα είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των φιαλών, τα οποία θα
υποδειχθούν από αυτό και θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
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Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος προσωπικού των Σχολικών Επιτροπών έχει την υποχρέωση να
διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3)
τουλάχιστον σημεία ,ένα στην Δημοτική Κοινότητα Θέρμης,έναν στην Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου και
έναν στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών. που θα είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των φιαλών.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέτει αυτόματους πωλητές γάλακτος ,τότε πρέπει να εγκαταστήσει σε
τρία (3) σημεία αυτόματους πωλητές για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Θέρμης , σε δύο σημεία
για τις ανάγκες του προσωπικού του ΚΕΚΟΠΡΟ και σε τρία σημεία για τις ανάγκες των Σχολικές Επιτροπές.
Τα σημεία τοποθέτησης θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της καθ΄ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας.
Την ευθύνη μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των ψυκτικών θαλάμων έχει ο ανάδοχος καθώς και
την υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας εντός μίας ημέρας
από τότε που θα έρθει σε γνώση αυτού με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Άρθρο 7ο - Χρόνος υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε διάστημα που θα
ορίσει η αναθέτουσα αρχή και όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης ,μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ,της ανακοίνωσης κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.
Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει τόσο για το Δήμο όσο και για τα νομικά πρόσωπα αυτού από την
06/07/2019 έως την 05/07/2020.
Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή ή γραμμάτιο σύστασης του Τ.Π.Δ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το
Δημόσιο. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον δεκατεσσάρων
μηνών (14) από την θέση σε ισχύ της σύμβασης (05/09/2020).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Άρθρο 9ο Ευθύνη αναδόχου
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των πωλουμένων
και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. Επίσης εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα
είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών
φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση. Ο Δήμος και οι φορείς του διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν όταν
διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή του Δήμου και των
φορέων του, και της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική
επιμέτρηση και εξέταση αυτού.
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Η παραλαβή των υλικών γίνεται μετά από μακροσκοπικό έλεγχο. Κατά την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές
προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Για τα οπωροκηπευτικά, κρέατα και πουλερικά
(νωπά και κατεψυγμένα), η ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και
αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε
αναθεώρηση.
Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακαταλλήλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με
άλλο κατάλληλο, την ίδια ημέρα εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, συγχρόνως δε οφείλει να
παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο υλικό μέσα σε 1 ημέρα. Οι δαπάνες επιστροφής στον
προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των
ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του ακατάλληλου υλικού σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δήμος
και οι φορείς του δικαιούνται κατά την κρίση τους να επιδιώξουν είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας
είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.
Άρθρο 10ο – Υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του αναδόχου παραβιάζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας ο
Δήμος και οι φορείς του, μπορεί μονομερώς να λύσει την σύμβαση και να συμβληθεί με άλλο προμηθευτή
επιβαρύνοντας αυτόν (τον ανάδοχο) με τη ζημία που θα προκύψει, παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την
εγγυητική επιστολή. Τα παραπάνω γίνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και των
Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων του.
Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον δεν προσέλθει, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, ή
υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος
δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4412/2016.
Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα
κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα
δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου και των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων του, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο
οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής
δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αν ο προμηθευτής
καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες
συνέπειες.
Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη
του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τμηματικής παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού
παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής) και διενέργειας νομίμων
κρατήσεων. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα
παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και
εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουμένου εδαφίου.
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Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται.
Άρθρο 13ο – Αναθεώρηση τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.
Άρθρο 14ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Δαπάνες προμηθευτή
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, πού θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο και τους φορείς
του. Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση του υλικού στα σημεία
παράδοσης που θα υποδειχθούν από τον Δήμο και τους φορείς του. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τη
δαπάνη των δημοσιεύσεων (περίπου 750,00€ /διενέργεια) αναλόγως του προϋπολογισμού για τον οποίο
καταθέτει προσφορά, οι οποίες καταβάλλονται πριν την πρώτη πληρωμή καθώς και για τους
εργαστηριακούς ελέγχους και όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση του υλικού σε σημείο που θα
υποδειχθεί από την αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία.
Άρθρο 15ο - Διαφωνίες
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, επιλύονται κατά τις διατάξεις του
ν.4412/2016.
Άρθρο 16- Τρόπος τιμολόγησης
Για τα είδη κρεοπωλείου , οπωροπωλείου ,καταψυγμένα ψάρια και το ελαιόλαδο θα εφαρμόζεται το
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που προσφέρθηκε με την οικονομική προσφορά επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006.Για τα υπόλοιπά είδη θα
εφαρμόζεται η τιμή που δόθηκε με την οικονομική προσφορά του ανάδοχου.
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Θέρμη, 24/10/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 24/10/2018

Θέρμη, 24/10/2018
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Κυριάκης Μιχαήλ

Τολίκα Μαρία

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

1ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg

ΤΕΜ

200

2ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

ΤΕΜ

200

3ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg

ΤΕΜ

300

4ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg

ΤΕΜ

450

5ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr

ΤΕΜ

45

6ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΕΜ

6000

7ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΦΡΕΣΚΟ 2 Λίτρων

ΤΕΜ

2000

8ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr

ΤΕΜ

300

9ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΥΣΚ. 1 kg

ΤΕΜ

280

10ΚΟΥΣΚΟΥΣΙ 500γρ

ΤΕΜ

300

11ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr

ΤΕΜ

330

12ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr

ΤΕΜ

700

13ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 1kg

ΤΕΜ

200

14ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

280

15ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΜΠΟΝΕΤ 1 kg

ΚΙΛΟ

230

16ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1 kg

ΚΙΛΟ

390

17ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr

ΤΕΜ

230

18ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg

ΤΕΜ

600
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19ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr

ΤΕΜ

150

20ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1kg

ΚΙΛΟ

600

21ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1kg

ΚΙΛΟ

1000

22ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

400

23ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1kg

ΤΕΜ

900

24ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

500

25ΦΙΔΕΣ 500gr

ΤΕΜ

100

26ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ & ΓΑΛΑ 500gr

ΤΕΜ

180

27ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg

ΤΕΜ

100

28ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 1kg

ΤΕΜ

150

29ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 400 gr

ΤΕΜ

600

30ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ

ΤΕΜ

242

31ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 κιλό

ΚΙΛΟ

800

32ΝIΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 900 gr

TEM

200

33TAXIΝΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 900 gr

TEM

200

34ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ

100

35ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ

ΤΕΜ

30

36ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg

ΤΕΜ

200

37ΚΑΚΑΟ 125gr

ΤΕΜ

50

38ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΑΚ.100γρ

ΤΕΜ

20

39ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 500gr

ΤΕΜ

14

40ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2kg

ΤΕΜ

230

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (συσκ. 45041500γραμ.)

ΤΕΜ

300

42ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ. ΦΑΚ 100gr

ΤΕΜ

6

43ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΤΕΡ ( 3 τεμ )

ΤΕΜ

88

44ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ

ΤΕΜ

30

45ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ

ΤΕΜ

750

46ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr

ΤΕΜ

700

47ΞΥΔΙ ΚΡΑΣΙΟΥ 400gr

ΤΕΜ

350

48ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500gr

ΤΕΜ

5

49ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400gr

ΤΕΜ

150

50ΡΙΓΑΝΗ 1kg

ΤΕΜ

6

51ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 1kg

ΤΕΜ

6

52ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 1kg

ΤΕΜ

5

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% (1)
ΦΠΑ 13% (2)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (3)
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53ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 680gr

ΤΕΜ

5

54ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 380gr

ΤΕΜ

400

55ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1lt

ΤΕΜ

600

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (4)
ΦΠΑ 24% (5)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (6)

16965

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1) & (4) ΟΜΑΔΑ Α
ΦΠΑ (2) & (5) ΟΜΑΔΑ Α
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (3) & (6) ΟΜΑΔΑ Α
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΟΜΑΔΑ Β
Μ/Μ
1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ 0,8-1,0) 5lt

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

250

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ .......................
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΙΔΗ
1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

Μ/Μ
ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1.000

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ .......................
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α
1
2
3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.ΠΟΣΟΤ

ΕΙΔΗ

Μ/Μ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg

ΤΕΜ

10.000

ΤΕΜ

20.000

ΤΕΜ

4.500

ΤΕΜ

20.000

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr

4

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr

5

ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr

ΤΕΜ

4.500

6

ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr

ΤΕΜ

4.500

7

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr

ΤΕΜ

4.500

8

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr

ΤΕΜ

4.500

ΤΕΜ

9.600

ΤΕΜ

4.500

ΤΕΜ

4.800

12 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ

ΤΕΜ

18.300

13 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000γρ

ΤΕΜ

4.800

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% (1)
ΦΠΑ 13% (2)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (3)
9

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr

10

ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr
11 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (4)
ΦΠΑ 24% (5)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (6)
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ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1)+(4)
ΦΠΑ 13 & 24% (2)+(5)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 24% (3)+(6)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΙΔΗ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΞΤΡΑ
1 (ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΠΑΡΘΕΝΟ
ΤΕΜ

€

10.000

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ............
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ Γ
ΕΙΔΗ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ ‘Η ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(VACUM)
ΚΑΘΑΡΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ
1 ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 1.000gr

ΚΙΛΑ

1.200

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»
Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ Δ
ΕΙΔΗ
1 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
2.400

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ 350gr

TEM

4000

2 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350gr

TEM

10000

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ 70gr

ΤΕΜ

11597

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΚΙΛΟ

3300

ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ-ΣΠΑΛΑ

ΚΙΛΟ

2820

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ........

Σελίδα 116

ΔΑΠΑΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 5
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
Α/Α

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ

ΤΕΜ

1000

2 ΑΝΗΘΟΣ

ΤΕΜ

310

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ή ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΚΙΛΑ

500

4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ

ΚΙΛΑ

400

5 ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΑ

1500

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΚΙΛΑ

400

7 ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ

ΚΙΛΑ

100

8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

500

9 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

ΚΙΛΑ

300

10 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΤΕΜ

50

11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

ΚΙΛΑ

1500

12 ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΑ

800

13 ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

300

14 ΜΑΪΔΑΝΟΣ

ΤΕΜ

640

15 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ

ΚΙΛΑ

1100

16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ή ΦΛΑΣΚΕΣ

ΚΙΛΑ

250

17 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ή ΣΤΑΡΚΙΝ

ΚΙΛΑ

2000

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΚΙΛΑ

1900

19 ΜΠΡΟΚΟΛΑ

ΚΙΛΑ

280

20 ΝΤΟΜΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

1500
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21 ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

5180

22 ΠΕΠΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

900

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ή
23 ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ

ΚΙΛΑ

24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ ή ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ

ΚΙΛΑ

450

25 ΠΡΑΣΑ

ΚΙΛΑ

600

26 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ή ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΑ

600

27 ΣΓΟΥΡΗ ΣΑΛΑΤΑ

ΚΙΛΑ

250

28 ΣΕΛΙΝΟ

ΚΙΛΑ

150

29 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ

ΚΙΛΑ

8

30 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ

ΚΙΛΑ

551

31 ΦΡΑΟΥΛΕΣ

ΚΙΛΑ

200

250

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ........

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 6
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Α/Α ΕΙΔΗ

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΕΣ (3,5%
τουλάχιστον
λιπαρά)

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

Μ/Μ
ΤΕΜ
(Ενός
λίτρου)

61.556

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σελίδα 118

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

18PROC004157283 2018-12-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 7
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α ΕΙΔΗ

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΕΣ (3,5 % τουλάχιστον
λιπαρά)

Μ/Μ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΕΜ
(Ενός
λίτρου)

6.660

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σελίδα 119

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

18PROC004157283 2018-12-10

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΑ
ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
–ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Μελέτης: 81/2018

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 8
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α
1

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

Μ/Μ

ΠΟΣΟ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΗΤΑ
9.798

ΛΙΤΡΟ

------------

ΛΙΤΡΟ

------------- 5.538

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

15336

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Η τιμή δίδεται ενιαία για το σύνολο των ποσοτήτων των Σχολικών Επιτροπών

Σελίδα 120

ΔΑΠΑΝΗ

