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Ο Πρόεδρος του ΑΣ∆Α, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο ηλεκτρονικό
διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά για την προµήθεια
τροφίµων και ειδών βασικής υλικής συνδροµής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού
προγράµµατος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής του ΤΕΒΑ για το έτος 2016.

Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η προµήθεια διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των:
⇒

Ν.2286/1995/Α’19 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

⇒

Ν.2307/1995/Α’113 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

⇒

Ν.2539/1997/Α’244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

⇒

Ν.3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

⇒

Ν.3548/2007/Α’68 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»

⇒

Ν.3801/2009/Α’163, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης»

⇒

N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης».

⇒

Ν.3979/2011/Α’138 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

⇒

Ν.4013/2011/Α’204 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»

⇒

Ν.3886/2010/Α’173 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων –
Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)».

⇒

Ν.4152/2013/Α’107 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012,
4127/2013».

⇒

Ν.4155/2013/Α’120 «Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων και άλλες
διατάξεις».

⇒

Ν.4281/2014/Α’160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σύµφωνα
µε το άρθρο 2 του Ν.4392/2016/Α’100
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⇒

Π.∆. 60/2007/Α’64 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών & υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής
& την οδηγία 2005/75/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου & του συµβουλίου της
16ης/11/2005.».

⇒

Υ.Α.11389/1993/Β’185 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

⇒

Υ.Α.Π1/2390/2013/Β’2677 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ)».

⇒

Π.Ν.Π./Α’240/2012 «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
«Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις»

⇒

Κ.Υ.Α.Π1/2380//2012/Β’3400 «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων».

⇒

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους,
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L72, 12/03/2014.

⇒

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 532/2014 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου
2014 για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L148, 20/05/2014.

⇒

K.Y.A.604/2015/Β’770 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).».

⇒

Υ.Α.∆23/οικ.23761/1507/2015/Β’1064 «Προσδιορισµός Κοινωνικών Συµπράξεων νια
την υλοποίηση των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ι “Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD)”».
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⇒

Υ.Α.∆23/οικ.19162/1277/2015/Β’1066 «Καθορισµός εισοδηµατικών και περιουσιακών
κριτηρίων των ωφελούµενων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD)”».

⇒

Κ.Υ.Α.∆23/οικ.45101/3206/2015/Β’2205
«Κατανοµή
προϋπολογισµού
για
τη
χρηµατοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους».

⇒

Υ.Α.25576/3251/2015/Β’1114 «Σύσταση Αρχής ∆ιαχείριση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων».

⇒

15/12/2014, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Υποδοµής
για το FEAD, CCI 2014GR05FMOP001

⇒

10/2015, ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδροµής
ΤΕΒΑ «Οδηγός εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ι επισιτιστικής ή/και
Βασικής Υλικής Υποδοµής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ»

⇒

Υ.Α.∆Ε23/οικ. 49681/3647/2015 Πρόσκληση Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Για την υποβολή Προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής’ που
Συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
µε τίτλο ‘Αποκεντρωµένες προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής,
∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016’», Κωδικός
Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016, Α∆Α: 6Λ35465Θ1Ω-∆23.

⇒

27/11/2015, α.π. ΑΣ∆Α 3587, Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, MIS (ΟΠΣ): 5000147
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών».

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν.

Άρθρο 2. Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος θα είναι:
1.

Η παρούσα ∆ιακήρυξη

2.

Η Μελέτη 14/2016 της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής

3.

Η προσφορά του αναδόχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους
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Άρθρο 3. Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας – Προϋπολογισµός.
Η εκτέλεση των Προµηθειών θα γίνει µε ανοικτό δηµόσιο ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά ΟΜΑ∆Α.
Η χαµηλότερη τιµή θα είναι για κάθε ΟΜΑ∆Α ή ΟΜΑ∆ΕΣ και όχι οι επιµέρους τιµές των
πακέτων/προϊόντων, οι οποίες είναι ενδεικτικές και δεν έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα.
Ο διαγωνισµός αφορά πέντε (5) οµάδες και η κάθε οµάδα αποτελείται από πακέτα. Η
προϋπολογισθείσα δαπάνη για την κάθε ΟΜΑ∆Α, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, είναι:
⇒

Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Α «Προµήθεια Τροφίµων» ανέρχεται σε
2.715.211.97€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση η οποία έχει
εγγραφεί στον Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του
ΑΣ∆Α.

⇒

Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Β «Βρεφικά είδη» ανέρχεται σε 63.082,59€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί
στον Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α.

⇒

Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ «Σχολικά είδη» ανέρχεται σε 79.591,67€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί
στον Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α.

⇒

Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ «Άστεγοι» ανέρχεται σε 20.049.81€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί
στον Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α.

⇒

Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Ε «Λοιπά ΕΒΥΣ» ανέρχεται σε 296.962,64€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί
στον Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του ΑΣ∆Α.

Ειδικότερα, η µέγιστη προϋπολογισθείσα
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι:
Πακέτο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

δαπάνη

για

το

κάθε

ΠΑΚΕΤΟ,

Προϋπολογισµός

Πακέτο Α1

34,74 €

Πακέτο Α2

45,03 €

Πακέτο Α3

64,57 €

Πακέτο Β1

16,87 €

Πακέτο Β2

26,46 €

Πακέτο Γ1

27,04 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
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Πακέτο

Προϋπολογισµός

Πακέτο ∆1

88,33 €

Πακέτο ∆2

7,12 €

Πακέτο ∆3

16,02 €

Πακέτο Ε1

2,81 €

Πακέτο Ε2

13,09 €

Η κάθε ΟΜΑ∆Α, τα πακέτα και τα προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται σε αυτές περιγράφονται
στο Παράρτηµα Γ.
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανά πραγµατοποιηθείσα διανοµή αφού πιστοποιηθεί η καλή
εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή του Συνδέσµου, µε την σύνταξη
του σχετικού πρωτόκολλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η πληρωµή θα γίνει µετά τον
έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του πρώτου χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής που θα εκδοθεί στο όνοµα του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση της
προηγούµενης προσκόµισης από αυτόν των απαιτούµενων από τον Νόµο δικαιολογητικών.
O ∆ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα που επισυνάπτονται σε αυτήν και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
⇒

Παράρτηµα Α: Αριθµός διανοµών πακέτων

⇒

Παράρτηµα Β: Ποσότητα πακέτων ανά διανοµή

⇒

Παράρτηµα Γ: Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς

⇒

Παράρτηµα ∆: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής

⇒

Παράρτηµα Ε: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

⇒

Παράρτηµα ΣΤ: Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης

⇒

Παράρτηµα Ζ: Σήµα για Κούτες / Σακούλες

Άρθρο 4. Αναθέτουσα αρχή - Χρόνος και τόπος που θα γίνει η
δηµοπρασία.
Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:
⇒

Επωνυµία: Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

⇒

∆ιεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65

⇒

Τ.Κ.: 12134

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους
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⇒

ΑΦΜ: 090093860

⇒

∆ΟΥ: A’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

∆ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr
Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 13/07/2016
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/07/2016.
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/08/2016, ώρα 10:00 π.µ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) ύστερα από προθεσµία σαράντα (40)
ηµερών, από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής αποστολής της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία
Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32
(παρ.2,5,6) του Π.∆ 60/2007.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013.

Άρθρο 5. Επιτροπή διαγωνισµού - Πληροφορίες
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού ορίστηκε µε την 18/2016 (Α∆Α:ΩΧΒΩΟΡΕΓ-ΒΑΛ)
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣ∆Α.
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό µπορούν να ζητηθούν από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής του ΑΣ∆Α, αρµόδιος υπάλληλος Γεώργιος
Μπουρίτης στο τηλέφωνο 2105745826 (εσωτ. 252) και fax 2105759547 και από την
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, αρµόδιος υπάλληλος, Ροδόπη Ψαρρού
στο τηλέφωνο 2105745826 (εσωτ. 223), ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους
ενδιαφερόµενους, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη,
άµεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.asda.gr.
Έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό και συµπληρωµατικές πληροφορίες που αφορούν στα
έγγραφα του διαγωνισµού δίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο. 1β & 1γ του
άρθρου 10 της Υ.Α. 11389/93, από την Αρµόδια Υπηρεσία του Συνδέσµου.
Σχετικά αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισµού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
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Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.

Άρθρο 6. ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό
Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα,
ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες
προµηθευτών, που έχουν ως αντικείµενο εργασιών και την εµπορία και διακίνηση τροφίµων
όπως τα υπό προµήθεια.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Οι συµµετέχοντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για µία (1) ή περισσότερες
οµάδες προϊόντων (ΟΜΑ∆ΕΣ) που αφορά η παρούσα διακήρυξη υπό την προϋπόθεση ότι στην
προσφορά τους θα περιλαµβάνεται το σύνολο των πακέτων/ειδών κάθε οµάδας. Προσφορά που
δεν αφορά το σύνολο των πακέτων/ειδών κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που υπερβαίνει την µέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ΟΜΑ∆Α απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

Άρθρο 7. Προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr).

Άρθρο 8. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους επί ποινής αποκλεισµού,
τα εξής δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 7 της Υ.Α.11389/1993, σε µορφή αρχείου .pdf
σύµφωνα µε τον Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της ΥΑ.Π1/2390/2013, και όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω :
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό, καλείται να
αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που
καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένο κατά περίπτωση.
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8.1

Οι Έλληνες προµηθευτές:

Α. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για:
α)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).

β)

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

γ)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ.
48).

δ)

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995).

ε)

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Στην
περίπτωση που το απόσπασµα του ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω εγγραφής
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ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

8.2

Οι αλλοδαποί προµηθευτές:

Α. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).

β)

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

γ)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ.
48).

δ)

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ).

ε)

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Στην
περίπτωση που το απόσπασµα του ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση, πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές και
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
∆. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα
µητρώα του Οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους και
οργανώσεις, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι και την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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8.3

Tα Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά

Α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 8.1 και 8.2 αντίστοιχα
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων,
αφορά τους διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ, τον Πρόεδρο
και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε και σε κάθε άλλη περίπτωση
νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
Β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
Γ. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007.

8.4

Οι Συνεταιρισµοί

Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Β. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, δεν έχει καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστκή απόφαση για:
α)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).

β)

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

γ)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ.
48).

δ)

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ).
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Γ. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 8.1.Β και 8.1.Γ εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς
συνεταιρισµούς και 8.2.Β, 8.2.Γ, 8.2.∆ εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς
αντίστοιχα, και της περίπτωσης 8.3.Β.

8.5

Ενώσεις Προµηθευτών (Κοινή Προσφορά)

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά καταθέτουν 1. Όλα τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου, ή όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχή, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

Άρθρο 9. Εγγυήσεις
9.1

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (Παράρτηµα ∆)

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%,
επί της προϋπολογισθείσης ∆απάνης της ∆ιακήρυξης χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η
προσφορά αφορά τµήµα (ΟΜΑ∆Α ή ΟΜΑ∆ΕΣ) του προϋπολογισµού η εγγυητική επιστολή
υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της ΟΜΑ∆ΑΣ ή των ΟΜΑ∆ΩΝ, που
αυτή αφορά.
Για να µπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του συµµετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η οµάδα/ οµάδες των υπό
προµήθεια ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα
Γ.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή (προµηθευτές) στον οποίο κατακυρώθηκε η
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
⇒

Την ηµεροµηνία έκδοσης.

⇒

Τον εκδότη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους

14/55

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής
Αθήνας

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

⇒

Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

⇒

Τον αριθµό της εγγύησης.

⇒

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

⇒

Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.

⇒

Τον αριθµό της διακήρυξης, την καταληκτική ηµεροµηνία διαγωνισµού και το είδος της
παρεχόµενης υπηρεσίας.

⇒

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.

⇒

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ν.Π.∆.∆ που διενεργεί τον
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

⇒

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

⇒

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

⇒

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

⇒

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆. που διενεργεί τον
διαγωνισµό.

⇒

Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.

Σχετικό υπόδειγµα εγγύησης συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

9.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (Παράρτηµα Ε)

Ο/οι προµηθευτής/τές στον/στους οποίο/ους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να
καταθέσει/ουν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά τµήµα (ΟΜΑ∆Α ή ΟΜΑ∆ΕΣ) του προϋπολογισµού η
εγγυητική επιστολή υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της ΟΜΑ∆ΑΣ ή
των ΟΜΑ∆ΩΝ.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
⇒

Την ηµεροµηνία έκδοσης.

⇒

Τον εκδότη.

⇒

Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης ή αντίστοιχα το νοµικό πρόσωπο προς τον οποίο
απευθύνεται.

⇒

Τον αριθµό της εγγύησης.

⇒

Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

⇒

Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.

⇒

Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και το είδος της παροχής υπηρεσίας.

⇒

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.

⇒

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του νοµικού προσώπου αντίστοιχα που
έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος
του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης,
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.

⇒

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

⇒

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

⇒

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο
εγγύησης των προσφερόµενων ειδών έτσι όπως αυτός ορίζεται από την προσφορά του
εκάστοτε µειοδότη, και κατά ελάχιστο τρείς µήνες.

⇒

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.

⇒

Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ή στα κράτη µέρη της
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Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε
το Ν.2513/1997/Α’139 και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού.
Σχετικό υπόδειγµα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ε.

Άρθρο 10. Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/2013/Α’120, στο άρθρο 11 της
Υ.Α.Π1/2390/2013/Β’2677, στο Π.∆. 60/07 και στον Υ.Α.11389//1993/Β’15.
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας υποφάκελος1 µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά».
(β) ένας υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα
Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

10.1 Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο υποφάκελο περιλαµβάνονται
1.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Οι
συµµετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, τα
δικαιολογητικά σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, το
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

1

υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
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Εκτός των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 8 οι συµµετέχοντες και οι εµπλεκόµενοι
στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά περίπτωση:
⇒

∆ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης, της σχετικής µελέτης
και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και νόµων και τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν
προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι θα τηρούν στο σύνολο των ενεργειών τους
τα προβλεπόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

⇒

∆ήλωση ότι αναλαµβάνουν να παραδίδουν τµηµατικά κατά περίπτωση και όπως
προβλέπεται στην 14/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
Πληροφορικής του ΑΣ∆Α τα υπό προµήθεια είδη στο χώρο που θα υποδειχθεί από τον
ΑΣ∆Α.

⇒

∆ήλωση περί αποδοχής της προµήθειας από όλους του εµπλεκόµενους σε περίπτωση που
ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον συµµετέχοντα.

⇒

∆ήλωση για τη συνέπεια στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και
των υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα, καθώς και εάν έχουν
υποπέσει στο παράπτωµα να έχουν κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ΑΣ∆Α.

⇒

∆ήλωση περί του ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών.

⇒

∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

⇒

∆ήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

⇒

Νόµιµη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την Αρµόδια υπηρεσία για την
αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίµων και ευπαθών προϊόντων

⇒

Άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα µέσα µεταφοράς της επιχείρησης από τις
αρµόδιες υπηρεσίες για τα είδη που αναφέρονται στην διακήρυξη και για τα οποία ο
προσφέρων συµµετέχει στον διαγωνισµό

⇒

Πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) ή άλλο επίσηµο φορέα
(δηµόσιο ή ιδιωτικό) που θα βεβαιώνει ότι ο συµµετέχων εφαρµόζει στην επιχείρησή του
σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων, σύστηµα ανάλυσης κινδύνων και
κρίσιµων στοιχείων ελέγχου (ΗΑCCP) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000:2005 για τους χώρους
παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εµπορίας των χορηγούµενων
ειδών. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων δεν παράγει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην
επιχείρησή του προς διακίνηση τα ζητούµενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων, σύστηµα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων
στοιχείων ελέγχου (ΗΑCCP) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000:2005 ο παραγωγός ή η
επιχείρηση από την οποία θα προµηθεύεται τα διακινούµενα είδη.
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Όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισµό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα.
Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ που αφορούν στο
διαγωνισµό και προέρχονται ή αφορούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι
εγκατεστηµένα στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή αντίγραφα,
επικυρωµένα από το Επιµελητήριο της πόλης όπου ανήκουν, είναι δε αποκλειστική ευθύνη των
διαγωνιζοµένων η ορθή διαδικασία επικύρωσης των εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί στο
εξωτερικό.
Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµες
µεταφράσεις στην ελληνική οι οποίες θα είναι θεωρηµένες και ως προς τις σφραγίδες που
φέρουν από επίσηµη αρµόδια κρατική ελληνική αρχή.
Επιστολές και έγγραφα που δεν είναι σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται µε
αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου.
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ πέντε
µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εκτός από τις περιπτώσεις που
προβλέπεται διαφορετικά από την παρούσα διακήρυξη .
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του
συµµετέχοντος.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να
υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του
ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Οι δηλώσεις πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας
δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες δηλώσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της
επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο
διαγωνισµό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
Η δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του ν.1599/1986, όσον
αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα.
Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε
Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον
δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος.
Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι
έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν,
µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής
του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκες δηλώσεις των
εµπλεκοµένων που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό θα επισυνάπτει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία να
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην
επιχείρηση.
Για τους συµµετέχοντες και εµπλεκόµενους στο διαγωνισµό που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
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Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο
τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
2.

Η Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.1 της παρούσης.

3.
Η Τεχνική προσφορά, που συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και η οποία θα περιλαµβάνει:
⇒

Περιγραφική έκθεση που θα περιλαµβάνει την τεχνική υποδοµή/τεχνικό εξοπλισµό και
την δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής του ζητούµενου προϊόντος καθώς και τα
µέσα ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής µονάδας του προϊόντος και την δυνατότητα
µεταφοράς των προϊόντων όπου απαιτείται µε φορτηγά ψυγεία. Στην έκθεση αυτή θα
περιλαµβάνεται υπεύθυνη δήλωση, υπογραφόµενη ψηφιακά, και χωρίς να απαιτείται
θεώρηση του γνήσιου υπογραφή, ιδιοκτησίας παραγωγικής µονάδας ή υπεύθυνη δήλωση
χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής µονάδας που θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση µη
ύπαρξης ιδιόκτητης µονάδας και υπεύθυνη δήλωση διαθεσιµότητας του εν λόγω
εξοπλισµού χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

⇒

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται:
α)

η χώρα προέλευσης των προσφερόµενων προϊόντων

β)

ότι τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας, νόµιµα κυκλοφορούντα στην αγορά

γ)

ότι τα προϊόντα θα φέρουν ανάλογες πιστοποιήσεις της κείµενης νοµοθεσίας και
πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
κώδικα τροφίµων και ποτών (Κ.Τ.Π), τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της Ε.Ε,
τις Αγορανοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις

δ)

ότι η διακίνηση των προϊόντων θα είναι σύµφωνη µε Υ.Α.Α2-861/2013/Β’2044
«Κανόνες διακίνησης και εµπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
(∆Ι.Ε.Π.Π.Υ)», «Κώδικα Τροφίµων Ποτών» όπως έχει εκδοθεί µε ευθύνη της
∆ιεύθυνσης Τροφίµων του ΓΧΚ και ισχύει, εφαρµογή συστήµατος Α (ΦΕΚ
Β΄1129/4-10-2000 & ΕΕ ∆ελτίο ΕΕ4/2003 1.4.52) και κάθε απαιτούµενου
συστήµατος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασµού (από τον
παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) ,η συντήρηση και η διακίνησή του θα τηρεί
τις διατάξεις του Π.∆.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς
τροφίµων
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⇒

Ισολογισµοί των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών στις περιπτώσεις που η
δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της
χώρας εγκατάστασής τους. Σε περίπτωση συµµετέχοντος που δεν έχει κατά τον νόµο
υποχρέωση δηµοσίευση ισολογισµών είναι υποχρεωτική η προσκόµιση επικυρωµένων
αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήµατος που έχει υποβάλλει µε
συνηµµένους τους µη δηµοσιευτέους ισολογισµούς του (άρθρο 45 Π.∆ 60/2007) σε
συνδυασµό µε υπεύθυνη δήλωση, υπογραφόµενη ψηφιακά και χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον νόµιµο εκπρόσωπο περί της χρηµατοοικονοµικής
του κατάστασης.

⇒

Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις ή υπηρεσίες, από τον οποίο
να προκύπτει, µε ποινή αποκλεισµού, ότι ο προσφέρων δραστηριοποιείται στην
παραγωγή, διανοµή (1000 πακέτων ανά διανοµή) ή και εµπορία τροφίµων κατά την
τελευταία διετία, µε µνεία για κάθε υπηρεσία του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο
είτε στον ιδιωτικό τοµέα. Σε περίπτωση ένωσης/σύµπραξης/κοινοπραξίας, δεν απαιτείται
η ελάχιστη δραστηριοποίηση κάθε µέλους, αλλά µπορεί να προκύπτει από την
δραστηριοποίηση ενός και µόνο µέλους.

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

10.2 Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά»
Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντα.
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. (Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς στο Παράρτηµα Γ).
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Ο συµµετέχων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα αποτυπώνεται η οικονοµική
προσφορά σε µορφή pdf.
ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων
και κάθε είδους δαπανών και για παράδοση του εµπορεύµατος ελευθέρου. Το εκάστοτε
ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό θα υπολογίζεται αυτοµάτως από το σύστηµα. Κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή µετά την αξιολόγηση των προσφορών.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνει µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται, σε δύο
δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφερόµενες τιµές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιµές του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της 14/2016 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής
του ΑΣ∆Α.
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασµούς και
εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου και ∆ήµων κατά τις κείµενες διατάξεις ισχύουσες την ηµέρα της
∆ηµοπρασίας.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΑΣ∆Α.

Άρθρο 11. Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Η διανοµή των πακέτων, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Α θα γίνει για οκτώ (8) µήνες
στους δικαιούχους.
α.

Θα πραγµατοποιηθούν οκτώ (8) διανοµές µε χρονικό διάστηµα η µία από την άλλη
τουλάχιστον ενός µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και οι οποίες πρέπει να
ολοκληρωθούν έως 31/12/2016. Σε περίπτωση που είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθούν
οκτώ (8) διανοµές, όπως παραπάνω, έως τις 31/12/2016, η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να ζητήσει συχνότερη διανοµή, µέχρι εξαντλήσεως των προϊόντων. Οι
ηµεροµηνίες, οι ώρες και οι τόποι διανοµής θα καθορίζονται από την Αναθέτουσα αρχή.
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β.

Η διανοµή των πακέτων θα γίνει στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον ΑΣ∆Α και
που δεν θα είναι περισσότεροι από 17.

γ.

Η ποσότητα και το σύνολο των πακέτων που θα διανεµηθούν σε κάθε διανοµή
περιγράφεται στο Παράρτηµα Β.

Η διανοµή θα γίνει από µέσο µεταφοράς του Αναδόχου. Τα προσφερόµενα είδη θα είναι
αρίστης ποιότητας και να συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές που θέτει η νοµοθεσία και ο
ΕΦΕΤ.
Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί προς όφελός του ασάφεια ως προς την
ποιότητα.
Η ηµεροµηνία λήξης όλων των προσφερόµενων ειδών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα µήνες από
την παράδοσή τους στους ως άνω τόπους παράδοσης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην
µελέτη.
Τα προϊόντα των οποίων έχει παρέλθει η αναγραφόµενη ηµεροµηνία κατανάλωσης δεν
παραλαµβάνονται, η δε προµήθειά τους συνιστά ακύρωση του οικονοµικού αντικειµένου του
αναδόχου µε αντίστοιχη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Τα προϊόντα, ανά πακέτο, θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο σε χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο,
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση, τα οποία θα αποτελούν το «καλάθι» του
ωφελούµενου. Tα προϊόντα που απαιτούν ψυγείο θα τοποθετούνται σε ξεχωριστή σακούλα,
κατάλληλη για αυτά.
Το κόστος συσκευασίας και διανοµής θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής/αντικατάστασης των ειδών ανάλογα µε τις
ανάγκες των ωφελούµενων. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί έλλειψη σε οποιοδήποτε από τα ως
άνω προϊόντα στην αγορά, η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής ή
αντικατάστασης του προϊόντος.
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρέµβει αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις
εκάστοτε ανάγκες της, τον αριθµό των µηνιαίων πακέτων που η διακήρυξη/µελέτη καθορίζει
µέχρι +/- 25% της παραγγελίας, µε σχετική ενηµέρωση προς τον Ανάδοχο, είκοσι (20) ηµέρες
νωρίτερα.
Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραπάνω µε προσωπικό δικό του, που ουδεµία σχέση θα έχει µε
την αναθέτουσα αρχή κα του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, εισφορές κ.λπ.
θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο αυτόν.

Άρθρο 12. Τρόπος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού – ηλεκτρονική
αποσφράγιση προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00π.µ, µέσω της Επιτροπής
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∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από
την Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισµού του Συνδέσµου, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς, µέσω του www.promitheus.gov.gr, των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

Άρθρο 13. Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού του Συνδέσµου,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού δύναται να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συµµετέχοντες
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 της Υ.Α.11389/1993/Β’185
(ΕΚΠΟΤΑ).
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Άρθρο 14. Κατακύρωση - Κρίση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι
κριτήριο η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
⇒

Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.

⇒

Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.

⇒

Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες
που επικρατούν στην αγορά.

⇒

Η κατακύρωση τελικά γίνεται κατά περίπτωση στον συµµετέχοντα, του οποίου η
προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.

⇒

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

⇒

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών µε γνωµοδότησή της µαζί µε αιτιολόγηση επί τυχόν
ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισµού προς τη Εκτελεστική
Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει µια εκ των περιπτώσεων των
αναφεροµένων στο άρθρο 21 της Υ.Α.11389/1993/Β’185.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της προµήθειας
και τη γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, αποφασίζει για την κατακύρωση της
προµήθειας ενώ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης.
Θα ανακηρυχθεί ένας µειοδότης ανά ΟΜΑ∆Α προϊόντων όπως αυτές αναφέρονται στην
14/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής του ΑΣ∆Α.
Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές αποκλειστικά προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε
οποιοδήποτε ΟΜΑ∆Α προϊόντων και για το σύνολο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται ανά
ΟΜΑ∆Α στην 14/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
Πληροφορικής του Συνδέσµου όχι όµως και για µέρος αυτών ανά ΟΜΑ∆Α.

Άρθρο 15. Ανακοίνωση κατακύρωσης
Στον συµµετέχοντα στον οποίο έγινε κατακύρωση προµήθειας αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α.

Το είδος.

β.

Την ποσότητα.
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γ.

Την τιµή αναλυτικά.

δ.

Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το προϊόν.

ε.

Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και
τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

στ.

Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.

ζ.

Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Ο συµµετέχοντας στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα
χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο συµµετέχοντας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της
Υ.Α.11389/1993/Β’185.

Άρθρο 16. Σύµβαση (Παράρτηµα ΣΤ)
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, της µελέτης και όσων
αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και
τουλάχιστον τα εξής:
α)

Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης.

β)

Τα συµβαλλόµενα µέρη.

γ)

Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.

δ)

Την τιµή αναλυτικά.

ε)

Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

στ)

Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.

ζ)

Τις προβλεπόµενες ρήτρες.

η)

Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ)

Τον τρόπο πληρωµής.

ι)
Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρµογή.
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ιβ)

Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.

ιγ)

Την παραλαβή αυτών.

Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης
και της µελέτης, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος .
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Εκχώρηση της σύµβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση δεν είναι δυνατή, χωρίς την έγγραφη άδεια της
Αναθέτουσας αρχής.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α)

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο.

β)

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ)

Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ)

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα
από τη σύµβαση.

Η σύµβαση υπογράφεται από του νόµιµους εκπρόσωπους κατά περίπτωση των φορέων
υλοποίησης της προµήθειας.
Η Σύµβαση καταγγέλλεται σε περίπτωση που ο ανάδοχος:
⇒

∆εν παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε την Σύµβαση και µέσα στις προθεσµίες εκτέλεσης
της σύµβασης

⇒

∆εν συµµορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε την ειδοποίηση της αναθέτουσας
αρχής αν τον καλεί να παύσει την παραµέληση ή αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων
του, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσµη παροχή
αγαθών.

⇒

Αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει τις εντολές της Αναθέτουσας αρχής

⇒

Εκχωρεί την εκτέλεση σύµβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την έγγραφη άδεια της
αναθέτουσας αρχής

⇒

Εµφανίζει νοµική ανικανότητα που εµποδίζει την εκτέλεση της σύµβασης
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⇒

Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στην νοµική προσωπικότητα στην φύση ή στον έλεγχο
του Αναδόχου εκτός εάν έχει καταρτισθεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή

⇒

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να δηµοσιεύσει άρθρα σχετικά µε τις υπηρεσίες ή να αναφερθεί
σε αυτές κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει χωρίς την γραπτή
άδεια της αναθέτουσας αρχής στοιχεία που του έχουν δοθεί από την ίδια.

Άρθρο 17. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής προσφορών στον διαγωνισµό.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη
διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Άρθρο 18. Προέλευση των προσφερόµενων ειδών
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους τον παραγωγό των
προσφερόµενων προϊόντων, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιοµηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και
τόπος εγκατάστασής του.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται ρητά η αλλαγή του εργοστασίου ή του
παραγωγού που δηλώθηκε µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Αν συµβεί αυτό, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής κοινοποιείται στα αρµόδια όργανα, για την κατά την κρίση τους επιβολή ποινής
αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου για χρονικό
διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση.
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Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο ή στον παραγωγό που
δηλώνεται για την παραγωγή µερικώς ή ολικώς των προσφερόµενων ειδών έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ που ισχύει κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου ή του
παραγωγού που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου (επιτροπής
αξιολόγησης) µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου ή του παραγωγού µε απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Κατασκευή των ειδών σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς
προηγούµενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη της εταιρείας
έκπτωτης από τη σύµβαση µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις, το ίδιο ισχύει και για τους τυχόν
παραγωγούς.

Άρθρο 19. Προσκόµιση ∆είγµατος
Σε περίπτωση που θεωρηθεί αναγκαίο από την επιτροπή θα προσκοµιστούν επιπλέον δείγµατα
για οποιοδήποτε από τα υπό προµήθεια είδη από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, σε
χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί από αυτήν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή της για όσα είδη δεν προβλέπεται η υποχρεωτική προσκόµιση δειγµάτων στην
14/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής του ΑΣ∆Α.
Η αδυναµία προσκόµισης δείγµατος από τους συµµετέχοντες είναι λόγος αποκλεισµού της
προσφοράς τους.
Τα δείγµατα προσκοµίζονται
ΥΑ11389/1993/Β’185.

σύµφωνα

µε

τα

οριζόµενα

στο

άρθρο

38

της

Τα δείγµατα επιστρέφονται στους συµµετέχοντες στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η
προµήθεια σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατακύρωση του διαγωνισµού
µε µέριµνα και ευθύνη τούτων και όχι της υπηρεσίας.
Τα δείγµατα των συµβασιούχων προµηθευτών που κατατέθηκαν µε την προσφορά τους και δεν
καταστράφηκαν µερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, επιστρέφονται µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε την προϋπόθεση ότι ένα εκ
των δύο κατατεθειµένων δειγµάτων παραµένει στην υπηρεσία για χρήση από την επιτροπή
παραλαβής, µε ευθύνη και µέριµνα των ιδίων.

Άρθρο 20. Ενστάσεις-Προσφυγές προ της υπογραφής της σύµβασης
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ως εξής σύµφωνα µε το άρθρο
15 της Υ.Α.11389/1993/Β’185:
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α.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Για το καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών.
Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
Η ένσταση εξετάζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται
το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης,
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υ.Α.11389/1993/Β’185.

β.

Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ'
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση
του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο.
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην
Εκτελεστική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερµένους λόγους, προ
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου
Νόµου.
Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 21. Συνέχιση του διαγωνισµού
Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια κρίνεται
επείγουσα ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχισθεί µε την υποβολή νέων εγγράφων κλειστών
προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ
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Για την συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
οργάνου.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισµού,
που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου.

Άρθρο 22. Παραλαβή ειδών
Η παραλαβή των προϊόντων (ειδών και αγαθών) θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 28 της Υ.Α.11389/1993/Β’185, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή. Το Πρωτόκολλο θα
συντάσσεται εντός του 1ου 10ηµέρου κάθε Μήνα και θα αφορά στις παραδόσεις του Αναδόχου
που συντελέστηκαν τον προηγούµενο Μήνα, µε βάση τις συµφωνηµένες και
προγραµµατισµένες παραδόσεις ανά Εταίρο.
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται ανά προβλεπόµενη τµηµατική «Παράδοση» και ελέγχεται
µέσω των ακόλουθων «δικλείδων», οι οποίες πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά:
1.
Κατά την παράδοση των προϊόντων στον Εταίρο, ο Υπεύθυνος αυτής παραλαµβάνει τα
είδη, ελέγχει και συµφωνεί τα παραστατικά (δελτία) αποστολής των προϊόντων. Το
υπογεγραµµένο δελτίο αποστολής αποστέλλεται στην Επιτροπή Παραλαβής των Προϊόντων της
αντίστοιχης Οµάδας της παρούσας ∆ιακήρυξης, που έχει συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
(ΑΣ∆Α)
2.
Η Επιτροπή Παραλαβής πραγµατοποιεί συγκεντρωτικό έλεγχο των επιµέρους δελτίων
αποστολής του συγκεκριµένου µήνα αναφοράς, καθώς και συγκριτικό έλεγχο µε βάση την
συµβατική τµηµατική παράδοση.
3.
Η Επιτροπή Παραλαβής έχει δικαίωµα να παρίσταται στις τµηµατικές παραδόσεις και να
ασκεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους συσκευασιών (ανά Είδος και ανά ∆ιανοµή) ή/και της
ποιότητας των προϊόντων, είτε στην έδρα του Αναδόχου (πριν την ηµέρα της
προγραµµατισµένης Παράδοσης), είτε σε τυχαίο Εταίρο (τόπος / σηµείο παράδοσης, κατά την
ηµέρα της Παράδοσης). Στην περίπτωση που οι ειδικότητες των µελών της Επιτροπής δεν
καλύπτουν τις απαιτήσεις ελέγχου ευπαθών προϊόντων (κοτόπουλο, κρέας, τυρί κ.λπ.), µπορεί
να υποστηρίζεται από εξωτερικό εµπειρογνώµονα, υπάλληλο των Εταίρων της Κ.Σ. ή άλλου
αρµόδιου ∆ηµόσιου Φορέα.
4.
Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω, συντάσσει µέσα στο 1ο
10ήµερο του επόµενου µήνα, πρωτόκολλο παραλαβής των προϊόντων που έχουν βεβαιωθεί ως
παραληφθέντα από τους Υπευθύνους των Εταίρων της Κ.Σ. και τα οποία συµφωνούν µε τα
δελτία αποστολής του Αναδόχου του συγκεκριµένου Μήνα αναφοράς.
5.
Με βάση αυτό το πρωτόκολλο, ο Ανάδοχος καλείται να εκδώσει το αντίστοιχο τιµολόγιο
για τη διαδικασία πληρωµής του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ
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6.
Στην περίπτωση που ωφελούµενος παραπονεθεί για αστοχία προϊόντος ή ελλειµµατικής
συσκευασίας, προετοιµάζεται σχετική «Έκθεση» από τον Υπεύθυνο των Εταίρων (σηµείου
παράδοσης / διανοµής), την οποία η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει στον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται στην αντικατάσταση των χαλασµένων, φθαρµένων, ελλειµµατικών κ.ο.κ.
προϊόντων.
7.
Το σχετικό Πρωτόκολλο το οποίο θα συντάσσει η ανωτέρω επιτροπή παραλαβής
θεωρείται οριστικό, µιας και δεν απαιτείται χρόνος «δοκιµαστικής λειτουργίας» των
διανεµόµενων προϊόντων.

Άρθρο 23. Χρόνος Παραλαβής των ειδών – Τόπος Παράδοσης
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται
µέσα στον καθορισµένο από τη σύµβαση χρόνο.
Εάν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής µέσα στο οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια τότε και µόνο εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από
ειδική όχληση της εταιρείας και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας
αυτής.

Άρθρο 24. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, επιβάλλονται εκτός των
προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
1.
Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½
του µέγιστου προβλεπόµενου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις χρόνου παράτασης, 2,5% επί
της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό
του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
2.
Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστηµα 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας
των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ.
Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από
το λαβείν της εταιρείας ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον η εταιρεία δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ
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Άρθρο 25. Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση, όταν:
⇒

Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας αρχής.

⇒

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Γενικά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 33 και 35 της Υ.Α.11389/1993/Β’185.

Άρθρο 26. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του
Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (Υ.Α.Π/Φ.40.4/3/1031/2012/Β’1317) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

Άρθρο 27. Γλώσσα σύνταξης εγγράφων
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει να
είναι στην Ελληνική Γλώσσα.

Άρθρο 28. Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης
Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 5, 6 του
άρθρου 32 του Π.∆ 60/2007, είναι σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της
περίληψης της διακήρυξης µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, καθώς παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στην
διακήρυξη και στα παραρτήµατα αυτής στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου www.asda.gr.
Μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε (07/07/16) θα ακολουθήσουν οι εξής
δηµοσιεύσεις:
1.

Εφηµερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ
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2.

Εφηµερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

3.

Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

4.

Φ.Ε.Κ.

Τα έξοδα δηµοσίευσης στο Συµπλήρωµα της Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα λοιπά έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ΑΣ∆Α.

O Πρόεδρος του ΑΣ∆Α

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
∆ήµαρχος Περιστερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής
Αθήνας

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Άρθρο 29. Παραρτήµατα
29.1 Παράρτηµα Α: Αριθµός διανοµών πακέτων
Πακέτο

∆ιανοµές

Πακέτο Α1

8

Πακέτο Α2

8

Πακέτο Α3

8

Πακέτο Β1

8

Πακέτο Β2

8

Πακέτο Γ1

1

Πακέτο ∆1

1

Πακέτο ∆2

1

Πακέτο ∆3

2

Πακέτο Ε1

4

Πακέτο Ε2

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής
Αθήνας

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

29.2 Παράρτηµα Β: Ποσότητα Πακέτων ανά διανοµή
Πακέτο

Ποσότητα

Πακέτο Α1

4.201

Πακέτο Α2

2.422

Πακέτο Α3

1.307

Πακέτο Β1

149

Πακέτο Β2

203

Πακέτο Γ1

2.943

Πακέτο ∆1

200

Πακέτο ∆2

200

Πακέτο ∆3

30

Πακέτο Ε1

8.886

Πακέτο Ε2

8.866

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους
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Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Αλεύρι

Φασόλια

Φακές

Τυρί φέτα εγχώρια

Ζάχαρη

Ζυµαρικά

Συµπυκνωµένος χυµός
τοµάτας (πελτέ)

Ρύζι

Μοσχάρι άνευ οστών

Κοτόπουλο νωπό

Λάχανο, ολόκληρο

Καρότα

Τοµάτες

Πατάτες

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,70 €

1,50 €

1,00 €

1,00 €

3,00 €

8,00 €

1,40 €

4,35 €

1,15 €

0,78 €

6,90 €

1,50 €

1,80 €

0,98 €

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας
4,15 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κιλό

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο

1

Προϊόν

Μονά
δα
Λίτρο

Πακέτο Α1:

Οµάδα Α: Τρόφιµα

1,40 €

1,50 €

1,00 €

1,00 €

4,50 €

4,00 €

1,40 €

1,74 €

1,15 €

0,78 €

3,45 €

0,75 €

0,90 €

0,98 €

Ενδεικτική
τιµή
4,15 €

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

24%

13%

24%

13%

13%

13%

13%

13%

ΦΠΑ

1,58 €

1,70 €

1,13 €

1,13 €

5,09 €

4,52 €

1,58 €

2,16 €

1,30 €

0,97 €

3,90 €

0,85 €

1,02 €

1,11 €

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Ενδεικτική
τιµή µε ΦΠΑ
4,69 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

2,00

1,00

1,00

1,00

1,50

0,50

1,00

0,40

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

1,00

Ποσότ
ητα
1,00

29.3 Παράρτηµα Γ: Υπόδειγµα οικονοµικής Προσφοράς

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

Κιλό

Κιλό

Κοτόπουλο νωπό

13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

3,00 €

4,00 €

8,00 €

Χοιρινό άνευ οστών

10

9

12

1,15 €

Κιλό

Ζυµαρικά

8

0,78 €

Μοσχάρι άνευ οστών

Κιλό

Ζάχαρη

7

8,90 €

11

Κιλό

Τυρί Γραβιέρα εγχώρια

6

6,90 €

1,40 €

Κιλό

Τυρί φέτα εγχώρια

5

1,50 €

Κιλό

Κιλό

Φακές

4

1,80 €

4,35 €

Κιλό

Φασόλια

3

0,98 €

Κιλό

Κιλό

Αλεύρι

2

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας
4,15 €

0,90 €

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας
0,90 €

Συµπυκνωµένος χυµός
τοµάτας (πελτέ)
Ρύζι

Κιλό

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο

1

Κιλό

Μονά
δα
Κιλό

Μονά
δα
Λίτρο

Προϊόν

Πορτοκάλια

17

Πακέτο Α2:

Μήλα

16

Προϊόν

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

4,50 €

2,00 €

4,00 €

1,40 €

1,74 €

2,30 €

0,78 €

4,45 €

3,45 €

0,75 €

0,90 €

0,98 €

13%

13%

13%

13%

24%

13%

24%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

ΦΠΑ

13%

13%

ΦΠΑ

5,09 €

2,26 €

4,52 €

1,58 €

2,16 €

2,60 €

0,97 €

5,03 €

3,90 €

0,85 €

1,02 €

1,11 €

Ενδεικτική τιµή
µε ΦΠΑ
4,69 €

34,74 €

1,02 €

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Ενδεικτική
τιµή µε ΦΠΑ
1,02 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

1,50

0,50

0,50

1,00

0,40

2,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

Ενδεικτική
τιµή
4,15 €

30,5 €

15,90

Ποσότ
ητα
1,00

0,90 €

Ενδεικτική
τιµή
0,90 €

1,00

Ποσότ
ητα
1,00

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Λίτρο

Καρότα

Τοµάτες

Πατάτες

Μήλα

Πορτοκάλια

Γάλα Εβαπορέ

15

16

17

18

19

20

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Αλεύρι

Φασόλια

Φακές

Τυρί φέτα εγχώρια

Τυρί Γραβιέρα εγχώρια

Ζάχαρη

Ζυµαρικά

Συµπυκνωµένος χυµός
τοµάτας (πελτέ)

2

3

4

5

6

7

8

9

4,35 €

1,15 €

0,78 €

8,90 €

6,90 €

1,50 €

1,80 €

0,98 €

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας
4,15 €

2,00 €

0,90 €

0,90 €

0,70 €

1,50 €

1,00 €

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας
1,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κιλό

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο

1

Προϊόν

Μονά
δα
Λίτρο

Πακέτο Α3:

Κιλό

Λάχανο, ολόκληρο

14

Προϊόν

Μονά
δα
Κιλό

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

1,74 €

2,30 €

0,78 €

4,45 €

3,45 €

0,75 €

0,90 €

0,98 €

24%

13%

24%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

ΦΠΑ

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

ΦΠΑ

2,16 €

2,60 €

0,97 €

5,03 €

3,90 €

0,85 €

1,02 €

1,11 €

Ενδεικτική
τιµή µε ΦΠΑ
4,69 €

45,03 €

0,90 €

1,02 €

1,02 €

2,37 €

1,70 €

1,13 €

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Ενδεικτική τιµή
µε ΦΠΑ
1,13 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

0,40

2,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

Ενδεικτική
τιµή
4,15 €

39,60 €

19,30

Ποσότ
ητα
1,00

0,80 €

0,90 €

0,90 €

2,10 €

1,50 €

1,00 €

Ενδεικτική
τιµή
1,00 €

0,40

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

Ποσότ
ητα
1,00

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Κιλό

Λίτρο

Μοσχάρι άνευ οστών

Χοιρινό άνευ οστών

Κοτόπουλο νωπό

Λάχανο, ολόκληρο

Καρότα

Τοµάτες

Πατάτες

Μήλα

Πορτοκάλια

Γάλα Εβαπορέ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2,00 €

0,90 €

0,90 €

0,70 €

1,50 €

1,00 €

1,00 €

3,00 €

4,00 €

8,00 €

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας
1,40 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κιλό

Ρύζι

Μονά
δα
Κιλό

10

Προϊόν

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

56,82 €

28,20

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

ΦΠΑ

64,59 €

1,81 €

2,03 €

2,03 €

3,16 €

3,39 €

2,26 €

2,26 €

10,17 €

4,52 €

9,04 €

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ

Παραρτήματα 41/55

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Ενδεικτική
τιµή µε ΦΠΑ
1,58 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

1,60 €

1,80 €

1,80 €

2,80 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

9,00 €

4,00 €

8,00 €

Ενδεικτική
τιµή
1,40 €

0,80

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

Ποσότ
ητα
1,00

Συσκ.

Λίτρο

Βρεφικές πάνες (11-25kg)

Μωροµάντηλα

Γάλα Εβαπορέ

1

2

3

2,00 €

1,68 €

Τιµή
Μονάδας
0,22 €

Λίτρο

Κιλό

Μωροµάντηλα

Γάλα Εβαπορέ

Κρέµα ∆ηµητριακών

2

3

4

Με πλάγια γράµµατα τα ΕΒΥΣ

4,15 €

2,00 €

1,68 €

Τιµή
Μονάδας
0,22 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2

Συσκ.

Βρεφικές πάνες (11-25kg)

1

Προϊόν

Μονά
δα
Τµχ

Πακέτο Β2: Βρέφη γεννηθέντα 2014-2015

Προϊόν

Μονά
δα
Τµχ

Πακέτο Β1: Βρέφη γεννηθέντα 20132

Οµάδα Β: Βρέφη

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

0,30

2,00

2,00

Ποσότ
ητα
60,00

2,00

2,00

Ποσότ
ητα
30,00

13%

13%

24%

24%

ΦΠΑ

13%

24%

24%

ΦΠΑ

26,46 €

1,41 €

4,52 €

4,17 €

Ενδεικτική τιµή µε
ΦΠΑ
16,37 €

16,87 €

4,52 €

4,17 €

Ενδεικτική τιµή µε
ΦΠΑ
8,18 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

21,81 €

1,25 €

4,00 €

3,36 €

Ενδεικτική
τιµή
13,20 €

13,96 €

4,00 €

3,36 €

Ενδεικτική
τιµή
6,60 €

Προσφερόµενη τιµή µε
ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή µε
ΦΠΑ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή χωρίς
ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή χωρίς
ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Γραφική Ύλη, τετράδια, είδη
ζωγραφικής κ.α.

Προϊόν

Τµχ.

Σετ

Μονά
δα

9,91 €

11,90 €

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2 Σχολικές τσάντες

1

Πακέτο Γ1

Οµάδα Γ: Σχολικά είδη

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

21,81 €

9,91 €

11,90 €

Ενδεικτική
τιµή

24%

24%

ΦΠΑ

27,04 €

12,29 €

14,76 €

Ενδεικτική
τιµή µε ΦΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

1,00

1,00

Ποσότ
ητα

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

τΤµχ.

Λίτρο

Οδοντόβουρτσα

Οδοντόκρεµα

2

3

10,0 €

1,56 €

5,45 €

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κιλό

Μονά
δα

Πράσινο Σαπούνι σε
σαπουνοθήκη

Προϊόν

1

Πακέτο ∆2

8

14,87 €

3,75 €

Τµχ.

Υπνόσακος

6

14,87 €

Λίτρο

Τµχ.

Κουβέρτα

5

17,85 €

14,90 €

Τµχ.

Κουτί Α' βοηθειών

4

10,0 €

1,56 €

5,45 €

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας

Τµχ.

Λίτρο

Οδοντόκρεµα

3

Καρότσι µεταφοράς
προϊόντων
Σαµπουάν

Τµχ.

Οδοντόβουρτσα

2

7

Κιλό

Μονά
δα

Πράσινο Σαπούνι σε
σαπουνοθήκη

Προϊόν

1

Πακέτο ∆1

Οµάδα ∆: Άστεγοι

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

5,74 €

2,00 €

1,56 €

2,18 €

Ενδεικτική
τιµή

71,23 €

3,00 €

14,90 €

14,87 €

14,87 €

17,85 €

2,00 €

1,56 €

2,18 €

Ενδεικτική
τιµή

24%

24%

24%

ΦΠΑ

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

ΦΠΑ

7,12 €

2,48 €

1,93 €

2,70 €

Ενδεικτική τιµή
µε ΦΠΑ

88,33 €

3,72 €

18,48 €

18,44 €

18,44 €

22,13 €

2,48 €

1,93 €

2,70 €

Ενδεικτική τιµή
µε ΦΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

0,20

1,00

0,40

Ποσότ
ητα

0,80

1,00

1,00

1,00

1,00

0,20

1,00

0,40

Ποσότ
ητα

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή
µε ΦΠΑ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή
χωρίς ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Σερβιέττες

Τµχ.

Μονάδα

Ενδεικτική Τιµή
Μονάδας
0,19 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

Προϊόν

Πακέτο ∆3

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

Ποσότη
τα
68,00

ΦΠ
Α
24%
16,02 €

Ενδεικτική τιµή µε
ΦΠΑ
16,02 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

12,92 €

Ενδεικτική
τιµή
12,92 €

Προσφερόµενη τιµή µε
ΦΠΑ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή χωρίς
ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Λίτρο

3 Υγρό Πιάτων

2,29 €
1,49 €

κιλά

λίτρα

λίτρα

Ενδεικτική
Τιµή Μονάδας
3,75 €

2,30 €

3,50 €

Ενδεικτική
Τιµή Μονάδας
10,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σκόνη για
2
πλύσιµο ρούχων
Καθαριστικό υγρό
3
γενικής χρήσης

1 Σαµπουάν

Προϊόν

Μονάδα

Κιλό

2 Πράσινο Σαπούνι

Πακέτο Ε2

Λίτρο

Μονάδα

1 Οδοντόκρεµα

Προϊόν

Πακέτο Ε1

Οµάδα Ε: Λοιπά ΕΒΥΣ

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας

2,00

2,00

Ποσότητ
α
0,80

0,40

0,20

Ποσότη
τα
0,10

24%

24%

24%

ΦΠΑ

24%

24%

24%

ΦΠΑ

13,09 €

3,70 €

5,68 €

Ενδεικτική τιµή
µε ΦΠΑ
3,72 €

2,81 €

1,14 €

0,43 €

Ενδεικτική τιµή
µε ΦΠΑ
1,24 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

10,56 €

2,98 €

4,58 €

Ενδεικτική
τιµή
3,00 €

2,27 €

0,92 €

0,35 €

Ενδεικτική
τιµή
1,00 €

Προσφερόµενη τιµή µε
ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή µε
ΦΠΑ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Προσφερόµενη τιµή χωρίς
ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή χωρίς
ΦΠΑ

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής
Αθήνας

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Συνοπτική Οικονοµική Προσφορά
Ποσότητα

Τιµή Μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

Τιµή Μονάδας
µε ΦΠΑ

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο
µε ΦΠΑ

ΟΜΑ∆Α Α: Προµήθεια Τροφίµων
Πακέτο Α1

33.608

€

€

€

€

Πακέτο Α2

19.376

€

€

€

€

Πακέτο Α3

10.456

€

€

€

€

€

€

Σύνολο Οµάδας Α
ΟΜΑ∆Α Β: Βρεφικά είδη
Πακέτο Β1

1.192

€

€

€

€

Πακέτο Β2

1.624

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Σύνολο Οµάδας Β
ΟΜΑ∆Α Γ: Σχολικά είδη
Πακέτο Γ1

2.943

€

€

Σύνολο Οµάδας Γ
ΟΜΑ∆Α ∆: Άστεγοι
Πακέτο ∆1

200

€

€

€

€

Πακέτο ∆2

200

€

€

€

€

Πακέτο ∆3

60

€

€

€

€

€

€

Σύνολο Οµάδας ∆
ΟΜΑ∆Α Ε: Λοιπά ΕΒΥΣ
Πακέτο Ε1

31.720

€

€

€

€

Πακέτο Ε2

15.860

€

€

€

€

€

€

Σύνολο Οµάδας Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής
Αθήνας

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

29.4 Παράρτηµα ∆: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
Ονοµασία Τράπεζας
…………………………..

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

Κατάστηµα ………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Προς
Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής Αθήνας
(ΑΣ∆Α)
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Τ.Κ. 12134
Περιστέρι

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ. ……… (και ολογράφως ……………………………) υπέρ της εταιρείας
…………………………… ∆\νση ……………………. δια τη συµµετοχή της εις το
διενεργούµενο διαγωνισµό της __/__/2016 για την προµήθεια ………………. σύµφωνα µε την
υπ. αρ. /2016 διακήρυξή σας και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την
ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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29.5 Παράρτηµα Ε: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονοµασία Τράπεζας
…………………………..

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

Κατάστηµα ………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Προς
Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής Αθήνας
(ΑΣ∆Α)
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Τ.Κ. 12134
Περιστέρι

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας ………………………………….. ∆/νση
……………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε
αριθµό………….σύµβασης,
που
υπέγραψε
µαζί
σας
για
τη
προµήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης __/2016) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της
σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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29.6 Παράρτηµα ΣΤ: Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Αττικής

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος
∆υτικής Αθήνας

Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
Πληροφορικής (∆ΙΠΑΠ)
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, Σχεδιασµού και
Προγραµµατισµού

Περιστέρι, __/__/20__
Αρ. Μελέτης __/2016

Κ.Α. 70/6474.0001
ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):
5000147

Αριθµός Σύµβασης: __/2016
Συµβατική αξία ________________€ (ΕΥΡΩ)
Είδος Προµήθειας: Προµήθεια τροφίµων και ειδών βασικής υλικής συνδροµής για τις
ανάγκες του Επιχειρησιακού προγράµµατος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής
του ΤΕΒΑ
Φορέας : Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α) ∆ικαιούχος φορέας ΤΕΒΑ,
Κ.Σ. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών

Σήµερα την …………… του µηνός ………… του έτους ………….. (Ηµέρα … /Μήνας …
/Έτος ……… ), ηµέρα ……………….. στα γραφεία του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής
Αθήνας (ΑΣ∆Α), Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, οι υπογεγραµµένοι: αφ’ ενός ο/η κ.
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, Πρόεδρος του ∆Σ ΑΣ∆Α, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητα του αυτή
τον ΑΣ∆Α, µε βάση τις κείµενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυµία

≪…………………………….≫, Α.Φ.Μ. ………………….., ∆.Ο.Υ. ……………………., που

εδρεύει στην ……………………, Τ.Κ. …………………., Τηλ. …… …………….., Fax ……
……………, που νοµίµως εκπροσωπείται από τον κον/κα ……………………………… µε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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Α.∆.Τ. ………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… Πρακτικού του ∆.Σ. (ΦΕΚ
συγκρότησης ∆.Σ. σε σώµα ………………………..), συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:
Με βάση την ∆ιακήρυξη ……………….. (συµπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις
περί επαναλήψεως διαγωνισµού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων)
διενεργήθηκε την …………… ανοικτός διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια Ειδών βασικής υλικής συνδροµής και τροφίµων,
προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………….. € για την κάλυψη των αναγκών ΤΕΒΑ, της Κ.Σ.
∆υτικού Τοµέα Αθηνών.
Τα αποτελέσµατα του παραπάνω αναφερόµενου διαγωνισµού κατακυρώθηκαν µε την υπ΄αριθ.
……………………. Απόφαση και µε την υπ΄αριθ. …………………………. Οριστική
Ανακοίνωση κατακύρωσης (συµπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου), στο όνοµα της εταιρείας µε την επωνυµία: «……………………………………….»

σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (και
ολογράφως), συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόµενα άρθρα.
Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.20977/2007/Β’1673, η εταιρεία ……………………….. υπέβαλε την
από ………………….. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νοµίµων
εκπροσώπων της ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3
του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
Ύστερα από αυτά , ο κος/κα ………………………………….., µε την παραπάνω ιδιότητα

του/της αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονοµαζόµενη στο εξής ≪ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ≫ και

αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τις οποίες
αποδέχεται ανεπιφύλακτα .
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι η προµήθεια, …………………………………………………………., όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας .

ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙ∆ΟΣ – ΑΞΙΑ – ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιµές και η Υπηρεσία για την οποίαν προορίζονται ορίζονται ως
κατωτέρω:

Υπηρεσία
που Είδος
ενδιαφέρεται

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή µονάδος
(σε €)
µε κρατήσεις
χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΣ∆Α

Αξία ………………………

€

Πλέον ΦΠΑ…………………..

€

Γενικό Σύνολο………………….

€

Η ανωτέρω τιµή νοείται για την παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελευθέρων, µε µέριµνα, ευθύνη
και δαπάνη της προµηθεύτριας στον χώρο φύλαξης του φορέα, (αναγράφεται η δ/νση), για τον
οποίον προορίζεται και
συµπεριλαµβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα µεταφοράς του.
Η παραπάνω τιµή θα παραµείνει σταθερή καθ΄ όλη την διάρκεια της παρούσης σύµβασης και
δεν υπόκειται σε καµία µεταβολή από οιανδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προµήθεια είδη, ………………………………………µε την τεχνική προσφορά της
προµηθεύτριας, η οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 14/2016
µελέτης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Πληροφορικής, βάσει των οποίων
διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης .__

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ: Η παράδοση του υπό προµήθεια είδους θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
διακήρυξη και στην 14/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και
Πληροφορικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή στον προµηθευτή της αξίας του υπό προµήθεια είδους µετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή, θα γίνει µέσω των αρµοδίων οικονοµικών υπηρεσιών του αρµόδιου
φορέα µε έκδοση στο όνοµα του Προµηθευτή (επωνυµία του Προµηθευτή) χρηµατικού
εντάλµατος σε βάρος του φορέα (Αναφέρεται η επωνυµία του φορέα) όπως αυτό ορίζεται στην
διακήρυξη και µετά τον έλεγχο του πρώτου εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Υ.∆.Ε.
Η δαπάνη για την πληρωµή της προµήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες θα
αποδοθούν στα δικαιούχα ταµεία από την αρµόδια για την πληρωµή Υπηρεσία και
συγκεκριµένα:
- Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,1036 %
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 0,1036 %
H παραπάνω κράτηση επιβαρύνεται µε: Τέλος Χαρτοσήµου 3% και η επ’ αυτού εισφορά
υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.
∆ιευκρινίζεται ότι:
1. ∆εν θα γίνεται πληρωµή από το ∆ηµόσιο χωρίς προηγούµενη προσκόµιση από την
προµηθεύτρια στην αρµόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίον να προκύπτει
ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το ∆ηµόσιο
κατευθείαν στο Ι.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7. καθώς και
φορολογικής ενηµερότητας.
2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προµήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο 24
του Ν. 2198/1994/Α’43.
3. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συµβατική αξία, θα καταβληθεί από την προµηθεύτρια στο
∆ηµόσιο ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις .

ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η προµηθεύτρια κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή εκ ποσού
……………. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ …………………… για την καλή εκτέλεση της παρούσης.
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην
προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόµενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής
Αθήνας

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής
προστίµου.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό
όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η
απόφαση της διοίκησης µε την οποίαν συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεσης της σύµβασης ανατίθεται στο φορέα βάσει του Π.∆ 60/16-03-2007

ΑΡΘΡΟ 9ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύµβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και
των δύο συµβαλλοµένων µερών, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο όµοια
πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.
Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα, το µεν ένα θα κατατεθεί στο αρµόδιο Τµήµα της ∆/νσης
Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Πληροφορικής του ΑΣ∆Α, το δε άλλο θα πάρει ο
εκπρόσωπος της προµηθεύτριας ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό της.
Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσας σύµβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/1995/Α’19,
του Ν.2198/1994/Α’43, του Π.∆.60/2007/Α’64, του Π.∆.118/2007/Α’150 και του
Ν.4281/2014/Α’160, ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύουν, των οποίων η προµηθεύτρια έλαβε γνώση και
δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασµό προς τους όρους της ∆ιακήρυξης µε αριθ.
…………. και την τεχνική και οικονοµική προσφορά της.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΑΣ∆Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Για την Προµηθεύτρια Εταιρεία

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής
Αθήνας

Προµήθεια Τροφίµων και ΕΒΥΣ: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

29.7 Παράτηµα Ζ: Σήµα για Κούτες / Σακούλες

ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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