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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Είδος διαδικασίας
Κριτήριο κατακύρωσης
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών
Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού
Τόπος διενέργειας
Κωδικοί CPV
ΚΑ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Συνοπτικός διαγωνισμός του άρθρου 117 του
ν.4412/2016
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Ημερομηνία:
Ημέρα:
Ώρα:
Ημερομηνία:
Ημέρα:
Ώρα:
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Εθνικής Αντιστάσεως 65, 12134 Περιστέρι
CPV 39832000-3
70.6474.0003
56.705,30 €

Άρθρο 1: Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τηλέφωνο
Fax
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο
Αρμόδιος για πληροφορίες

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
(εφεξής ΑΣΔΑ)
Εθνικής Αντιστάσεως 65, 12134 Περιστέρι
2105745826
2105759547
info@asda.gr
www.asda.gr
Κατωπόδης Ανδρέας εσωτ.253

1.1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην
Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
1.2. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό (ν. 4412/2016 Α΄147, όπως ισχύει).
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Άρθρο 2: Στοιχεία Διαδικασίας – Αξία Σύμβασης – Χρηματοδότηση
2.1. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους
όρους της παρούσας.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής.
2.2 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.705,30 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και στο ποσό των 45.730,08 € χωρίς ΦΠΑ. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει πίστωση εγγεγραμμένη στον ΚΑ 70.6474.0003 του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ για το οικονομικό έτος 2018.
2.3.Χρηματοδότηση
Φορέας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, η οποία έχει λάβει κωδικό MIS 5000147, είναι
ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).
Άρθρο 3: Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
3.1. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, συσκευασία, αποθήκευση και διανομή
στους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος, ειδών βασικής υλικής συνδρομής, όπως αυτή
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης «Τεχνικές Προδιαγραφές».
Τα προς προμήθεια είδη, τα οποία θα παραδοθούν στα σημεία διανομής που θα υποδείξει η
αναθέτουσα αρχή, κατατάσσονται στον εξής κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): (CPV 39832000-3). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.
3.2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται εξάμηνη, από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, η εν λόγω
6
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σύμβαση παρατείνεται ισόχρονα, Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας
επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 4: Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Νόμος 4412/2016 Α΄147 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2. Νόμος 4555/2018 Α’133 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».
3. του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
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10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»
18. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
20. Υπουργική Απόφαση Α2-718 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», Β΄ 2090/2014.
21. Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», Α΄ 85/2014.
22. Νόμος 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», Α΄173/2013.
23. Κανονισμός ΕΚ 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
8
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ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών
67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού EΚ 1907/2006
24. Οδηγία 1999/45/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική
Απόφαση 265/2002 (Β΄1214/2002 & διορθωτικό ΦΕΚ Β΄93/2004 & Β΄1483/2004)
Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων σε
εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 30-07-1999) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L 226 της 22-082001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
25. Υπουργική Απόφαση 918/1996 (Β΄534/1997), κατάργηση της 625/93απόφασης του
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και
συμπλήρωση των άρθρων 3 και 4 των αποφάσεων 1233/91 και 172/92 του Α.Χ.Σ.
26. Απόφαση Α.Χ.Σ. 3/91, Β΄290/1992 «Συμπλήρωση του Άρθρου 87 του Κ.Τ. με παρ. 4»
27. Οδηγία 76/768/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και ενσωματώθηκε
στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΑ ΔΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (Β΄352/2005).
Νομοθεσία ΤΕΒΑ
1. Κανονισμός ΕΕ 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.
2. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής
Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για
την Ελλάδα.
3. Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός ΕΕ 532/2014 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2014
για τη συμπλήρωση του κανονισμού ΕΕ 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.
4. KYA 604/24.04.2015 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).», Β΄770/2015.
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5. ΥΑ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015
«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)”», Β΄1064/2015.
6. ΥΑ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ23/οικ.19162/1277/27.05.2015 «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)”», Β΄1066/2015.
7. ΚΥΑ Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 «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», Β΄2205/2015.
8. ΥΑ 25576/3251/05.06.2015 «Σύσταση Αρχής Διαχείριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων», Β΄1114/2015.
9. «Οδηγός εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή/και Βασικής
Υλικής Υποδομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ»
10. ΔΕ23/οικ. 49681/3647 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, Προμήθεια Τροφίμων και ΕΒΥΣ:
Τεχνικές Προδιαγραφές.
11. Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016», Κωδικός
Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016, ΑΔΑ: 6Λ35465Θ1Ω-Δ23.
12. Υπ’ αριθ. πρωτ Δ23/οικ./46856/3781-13/10/2016 (ΑΔΑ: 7ΓΖΟ465Θ1Ω-Η1Λ) Υπουργική
Απόφαση της με την οποία παρατείνεται η Πράξη.
13. Υπ αριθμ. Δ26/οικ./45601/360-19/10/2017 (ΦΕΚ Β΄3670) Υπουργική Απόφαση με
την οποία παρατείνεται εκ νέου η Πράξη.
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14. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 965/18.05.2016 (ΑΔΑ ΨΡΤΩΟΞ7Φ – Ω7Κ) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πρόνοιας της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και η υπ’ αριθμ.
πρωτ. 65471/21.06.2016 (ΑΔΑ ΩΗΜΓ465307 – ΙΨΓ) απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης Οικονομίας και Τουρισμού.
15. Τεχνικό Δελτίο Πράξης, MIS (ΟΠΣ): 5000147 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων
2015-2016 – Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών».
16. Την υπ΄αριθ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/1475 (πρωτ.ΑΣΔΑ 6164/12.12.2018) έγκριση του
σχεδίου διακήρυξης από την Διαχειριστική Αρχή - Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ ) - με τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της περί
της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού.
17. της υπ’ αριθμ. 192/2018 απόφασης της ΕΕ του ΑΣΔΑ.
Άρθρο 5: Δικαίωμα συμμετοχής
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)

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

γ)

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και

δ)

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
11

ΑΔΑ: ΩΗΗΝΟΡΕΓ-ΥΕΝ

18PROC004282822 2018-12-28

προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
5.3. Διευκρινίζεται ότι δε δύναται οικονομικός φορέας παράλληλα να υποβάλει προσφορά
αυτοτελώς ή/και ως µέλος ένωσης, ή/και να προσφέρει δάνεια εμπειρία στα κριτήρια ειδικής
επαγγελματικής εμπειρίας άλλου oικονομικού φορέα που συμμετέχει στον διαγωνισμό, εφόσον
και ο ίδιος έχει υποβάλλει σχετική προσφορά. Επί ποινή απορρίψεως του συνόλου των
κατατεθειμένων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και αποκλεισμού
από το διαγωνισμό, δε δύνανται να συντρέχουν περισσότερες της μιας ιδιότητας εκ των
προαναφερθεισών στο πρόσωπο του ίδιου οικονομικού φορέα.
Άρθρο 6: Έγγραφα σύμβασης (τεύχη), διευκρινίσεις - συμπληρωματικές πληροφορίες
6.1. Έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
6.1.1. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα αυτής.
6.1.2.Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
6.1.3. Το συμφωνητικό.
6.1.4. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή.
6.2 Σειρά Ισχύος Εγγράφων
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης,
σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
6.2.1. Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της.
6.2.2. Το συμφωνητικό.
6.2.3.Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν στο
πλαίσιο της διαδικασίας από την Αναθέτουσα Αρχή.
6.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της
Διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της
ιστοσελίδας της Αρχής, www.asda.gr
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6.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές Πληροφορίες
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τον
διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών,
αυτές θα παρέχονται εγγράφως από τον ΑΣΔΑ, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.5. Γλώσσα
6.5.1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
6.5.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
6.5.3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
6.5.4. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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Άρθρο 7: Χρόνος ισχύος προσφορών
7.1. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν
παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου
97 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 8: Δημοσιότητα
8.1. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016.
8.2. Περίληψη της παρούσας:
➢ θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010.
➢ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Αττικής.
➢ θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Α.Σ.Δ.Α.
8.3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν και στο διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΔΑ www.asda.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον ΑΣΔΑ.
Άρθρο 9: Κριτήριο ανάθεσης
9.1.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια
η προσφερόμενη τιμή ή η προσφορά υπερβαίνει τη μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 10: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι Αποκλεισμού
10.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν
άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής
ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί το Παράρτημα Β της παρούσης, συνιστά υπεύθυνη δήλωση των
οικονομικών φορέων και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
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βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
10.2 Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω
της ιστοσελίδας του ΑΣΔΑ σε δύο μορφές αρχείου (pdf και word) προκειμένου οι οικονομικοί
φορείς να το συμπληρώσουν, υπογράψουν και υποβάλουν σε έντυπη μορφή.
10.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται
για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
10.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
10.3.1.1. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις
περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση.
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10.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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10.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις,
(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσας,
(ε) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(στ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής
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σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος (άρθρο 73 παρ. 10 ν.4412/2016).
10.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
10.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας
που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016.
10.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

19

ΑΔΑ: ΩΗΗΝΟΡΕΓ-ΥΕΝ

18PROC004282822 2018-12-28

10.4 Επισημαίνεται ότι :
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥΔ. Όσον αφορά στην υπογραφή του ΤΕΥΔ διευκρινίζεται πως είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για το
σκοπό αυτό προσώπου, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα, ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Το εν λόγω ΤΕΥΔ πρέπει να είναι
σφραγισμένο με τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας
σύμβασης.
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί
συμπληρωθεί και να υποβληθεί
ΤΕΥΔ.

φορείς υπό τη μορφή
για κάθε φορέα – μέλος

ένωσης, πρέπει να
της ένωσης χωριστό

Άρθρο 11: Ενώσεις οικονομικών φορέων – Υπεργολαβία
11.1. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
11.1.1. Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Τ Ε Υ Δ
και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και
γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης,
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω (άρθρο 10.4).

20

ΑΔΑ: ΩΗΗΝΟΡΕΓ-ΥΕΝ

18PROC004282822 2018-12-28

11.2. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται
να αναθέτει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, απαιτείται να
προσκομίζεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής Δήλωση Συνεργασίας μεταξύ τους, και
η οποία θα έχει τη μορφή συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου ή ιδιωτικού συμφωνητικού. (αρ.
58 Ν. 4412/2016).
11.2.1. Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ Δ του ΤΕΥΔ.
11.2.2. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που
ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β, Γ και Δ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ
για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επιπλέον, προκειμένου να μην
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να
τον/ τους αντικαταστήσει.
Άρθρο 12: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
12.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
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του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Άρθρο 13: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
13.1. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει μία (1) τουλάχιστον διανομή
προϊόντων σε ωφελούμενους φυσικά πρόσωπα κατά την τελευταία τριετία. Ως διανομή
λογίζεται η οργάνωση των διαφόρων ειδών σε πακέτα προς τους ωφελούμενους και η
υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην επί τόπου διανομή τους.
Προς απόδειξη τούτου, απαιτείται να προσκομιστεί, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη
Δήλωση, νομίμως επικυρωμένη, στην οποία να περιλαμβάνεται κατάλογος, με τα αναλυτικά
στοιχεία της σχετικής διανομής, εντός ή/και εκτός Ελλάδος των τριών (3) τελευταίων ετών.
Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται επίσης η ακρίβεια και γνησιότητα των συνημμένων
εγγράφων.
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από:
α) Βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν είναι Δημόσια Αρχή, υπέρ της οποίας
πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και διανομή, ότι αυτές παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, που να έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αναθέτουσα αρχή ή
β) Τα αντίστοιχα παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει την επιτυχή
ολοκλήρωση της προμήθειας των προσφερόμενων ειδών και της διανομής τους σε
ωφελούμενους
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13.2. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και
στοιχεία πρέπει να προσκομισθούν ομοίως και να πληρούνται αθροιστικά από τα µέλη που
απαρτίζουν την ένωση.
Άρθρο 14: Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
14.1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται για το σκοπό αυτό.
14.2. Οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο,
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
14.3. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
14.4. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που
δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.
14.5. Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΤΕΥΔ του άρθρου της παρούσης είναι απαραίτητη
και για τον/τους τρίτο/ους οικονομικό/ούς φορέα/είς.
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Άρθρο 15: Αποδεικτικά Μέσα
15.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης.
15.2. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει
τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και
αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 16: Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
16.1. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α
της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.
16.2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
16.3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 17: Χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού
17.1. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν την προσφορά τους έως και την 15/01/2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημέρα και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών)
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17.2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΑΣΔΑ, στη διεύθυνση: Εθνικής
Αντιστάσεως 45, Περιστέρι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που συγκροτείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1η παρ. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, στις 15
Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00 π.μ.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με :
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής στη διεύθυνση της παραγράφου 17.1
ανωτέρω, είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αρχή.
Οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Η Αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο Πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
17.3. Η Αρχή δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις περιπτώσεις που ορίζονται στην
παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 18: Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
18.1. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
(κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
…………………………………………………………………………………...
αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία του οικονομικού φορέα
και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν,
καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις
ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής
του ΤΕΒΑ/FEAD 2015 - 2016»
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αριθμός Διακήρυξης
(ΑΣΔΑ): 1604/18-05-2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: … … … … . .

Ο κυρίως φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά».
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
18.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων
18.2.1. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
➢ το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.
18.2.2. Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
➢ Την τεχνική προσφορά του προσφέροντος. H τεχνική προσφορά θα πρέπει
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α της παρούσας
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➢ Την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 13 ανωτέρω και τα συνοδεύοντα αυτήν
έγγραφα.
18.2.3. Φάκελος «Οικονομική προσφορά»
➢ Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (Τιμολόγιο Προσφοράς), συμπληρωμένο,
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Η αναγραφόμενη τιμή θα πρέπει να είναι σε ευρώ.
18.2.3.1. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμε νη τιμή ή δεν
δίνεται ενιαία τιμή για όλα τα τεμάχια κάποιου από τα είδη τ ης διακήρυξης, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
18.2.3.2. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους
τους φορείς που την αποτελούν, είτε από τον κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά
ή υπολογιστικά σφάλματα, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους
προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
18.3. Λοιπά στοιχεία
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τους νόμιμους
εκπρόσωπους που καταθέτουν την προσφορά.
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του
Ν.4250/2014
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση και
αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
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Άρθρο 19: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
19.1 Έναρξη διαδικασίας
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσης.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι
παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
19.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να
αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των παραρτημάτων της και συντάσσει πρακτικό
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των
τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
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αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση
αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα
τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη
της διαδικασίας και την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν σύμφωνα με το
άρθρο 18 της παρούσης.
19.3. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν
την ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν
προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
19.4. Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση
της Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 παρ. 18
του Ν. 4497/2017.
19.5. Κατά της ανωτέρω απόφασης της Αρχής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127
του Ν.4412/2016 και το άρθρο 23 της παρούσης.
Άρθρο 20: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
20.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός
προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα
της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
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άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 (άρθρο 10 της παρούσης). Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
20.2 Αν δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
20.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται
στο ΤΕΥΔ, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και εφαρμόζονται, κατά
περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
20.4 Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Εκτελεστική Επιτροπή) για τη λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για
την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας
Αρχής.
20.5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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Άρθρο 21: Δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 80 ν.4412/2016)
21.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει
ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθρου 20 της παρούσης είναι τα εξής :
➢ Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Ειδικότερα, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
➢ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από
το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά
πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. Το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα
δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
31

ΑΔΑ: ΩΗΗΝΟΡΕΓ-ΥΕΝ

18PROC004282822 2018-12-28

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.
➢ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
➢ Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή τους, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
➢ Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το
ελληνικό δημόσιο. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά
που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα
αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). Τα παρόντα δικαιολογητικά
υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που
είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 11
της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
➢ Για την απόδειξη ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ’ και 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, απαιτείται
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η προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
Πράξεις Επιβολής Προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς. Σε περίπτωση που η λήψη του εν λόγω Πιστοποιητικού δεν είναι δυνατή,
για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα, αρκεί για την
απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις αυτές να χρησιμοποιούν την
προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2 ένορκη βεβαίωση.
➢ Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, τα εν λόγω
δικαιολογητικά πρέπει να καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, τον
χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80, καθώς και τον χρόνο
σύναψης της σύμβασης (υπ’ αριθμ. πρωτ. 5035/28.09.2018 έγγραφο του ΕΑΑΔΗΣΥ
ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-OΥΨ).
Άρθρο 22: Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
22.1. Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής
χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16.
22.2 Στη συνέχεια και εφόσον όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και β) κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα
τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 21 ανωτέρω), η Αναθέτουσα
Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
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σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά
το άρθρο 24 κατωτέρω.
22.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
22.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής.
Άρθρο 23: Ενστάσεις
23.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η πρ οθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
23.2. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτε ίνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών
23.3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ το υ Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα
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τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασ ης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της ανα θέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
Άρθρο 24: Εγγυήσεις
24.1 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
24.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ
και πενήντα λεπτών (2.286,50 €) και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να είναι σύμφωνη με το
Παράρτημα Γ’ της παρούσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά
και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης, απευθύνεται δε προς την αναθέτουσα αρχή.
24.3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
24.4. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον
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Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
24.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της
ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
24.6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
24.7. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
24.8. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 25: Ματαίωση της διαδικασίας
25.1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
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α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016,
γ) η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης για τους
λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 106 ν.4412/2016.
Άρθρο 26: Χρόνος παράδοσης προμήθειας
26.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τους Εταίρους της Κ.Σ. Δυτικού τομέα Αθηνών,
θα καθορίζει τον τόπο και χρόνο κάθε διανομής ενημερώνοντας τον ανάδοχο δύο (2) ημέρες
νωρίτερα. Για τις παραδόσεις ταυτόχρονα θα ενημερώνεται η αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής καθώς και η αντίστοιχη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Εταίρου
όπου θα πραγματοποιηθεί η παράδοση, από τον Ανάδοχο.
26.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα Α της παρούσας. Δεν έχει το δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης
παραδόσεως οποιουδήποτε είδους επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά
του είδους γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση αναλαμβάνοντας την
προμήθεια να την εκτελέσει. Ο Ανάδοχος, εφόσον αδυνατεί να προμηθεύσει το είδος και η
αδυναμία του οφείλεται αποκλειστικά σε λόγους ανωτέρας βίας, μόνον τότε και αφού
γνωστοποιήσει αυτό εγγράφως εντός 24 ωρών στην Αναθέτουσα Αρχή, απαλλάσσεται της
υποχρέωσης να προμηθεύσει το συγκεκριμένο είδος για όσο διάστημα ισχύουν οι λόγοι
ανωτέρας βίας. Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται λοιμός, σεισμός, απεργία, απαγόρευση της
κυκλοφορίας του συγκεκριμένου είδους από θεσμοθετημένα όργανα κ.λπ.
26.3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στον κάθε Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης μετά
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραλαβής του Εταίρου που
συστάθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία θα διαπιστώνει το σύμφωνο ή όχι
των ειδών με τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατ’ αρχήν με μακροσκοπική εξέταση αυτών, σε
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας σε σχέση με :
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Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση προϊόντων.



Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις
απαιτήσεις επισήμανσης.

26.4. Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραλαβής του Εταίρου συντάσσει Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο διαβιβάζει αυθημερόν στην Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής της Σύμβασης της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε η τελευταία να συντάξει το
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Τα πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Η παραλαβή των ζητούμενων ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή, εάν για οποιοδήποτε λόγο τα
είδη παρεκκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, ή
δεν είναι απόλυτα όμοια με αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του κατά τη συμμετοχή
του στο Διαγωνισμό.
26.5. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για μη ανταπόκριση των ειδών με τα απαιτητά
στοιχεία των Τεχνικών Προδιαγραφών, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τα διαβιβάσει για
εργαστηριακό έλεγχο. Προς τούτο, δείγμα θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 214
του Ν. 4412/2016, με τη φροντίδα και ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
της Αναθέτουσας Αρχής, σε συνεργασία με την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραλαβής
του Εταίρου όπου γίνεται η παράδοση.
26.6. Στην περίπτωση των Ειδών Υλικής Συνδρομής, το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και
η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο
του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
Τα έξοδα για εξέταση δείγματος βαρύνουν τον προμηθευτή (άρ. 214 του Ν. 4412/2016).
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26.7. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής σε συνεργασία με την Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραλαβής
του Εταίρου όπου γίνεται η παράδοση, μπορεί:
α) να παραλάβει τα είδη,
β) να παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης,
γ) να απορρίψει τα είδη.
Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης θα αναγράφονται τα εξής:



Το είδος και η ποσότητα
Η συμφωνία ή μη με τις τεχνικές προδιαγραφές του προμηθευόμενου προϊόντος
προσδιορίζοντας τυχόν αποκλίσεις.

26.8. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, εξετάζεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, η συνέπεια του προμηθευτή ως
προς το χρόνο, τις συνθήκες μεταφοράς, την ποσότητα και την ποιότητα των ειδών που
παραδίδει.
26.9. Αν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας
γνωμοδοτικής επιτροπής του Εταίρου, παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της σύμβασης
και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν τα είδη είναι κατάλληλα προς
διανομή στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ.
26.10. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Αναθέτουσας
Αρχής σε συνεργασία με την κατά περίπτωση Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραλαβής του Εταίρου
της Κοινωνικής Σύμπραξης όπου πραγματοποιείται η παράδοση, ότι οι παρεκκλίσεις των
ειδών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και μπορούν να διανεμηθούν, με αιτιολογημένη
κοινή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και του Εταίρου όπου πραγματοποιείται η παράδοση,
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των ειδών.
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Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
της Αναθέτουσας Αρχής σε συνεργασία με την κατά περίπτωση Γνωμοδοτική Επιτροπή
Παραλαβής του Εταίρου όπου πραγματοποιείται η παράδοση, ότι οι παρεκκλίσεις των ειδών
επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν μπορούν να διανεμηθούν στους ωφελούμενους,
με αιτιολογημένη κοινή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και του Εταίρου όπου
πραγματοποιείται η παράδοση, τα είδη μπορούν να απορριφθούν.
26.11. Παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να γίνει σε
περίπτωση σχετικής Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής του Τ.Ε.Β.Α., για την παράταση ολοκλήρωσης
του έργου.
26.12. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα
από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής
εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά
τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
26.13. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
26.14. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
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4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
26.15. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 27: Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση
27.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
27.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
27.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 28: Προσκόμιση Δείγματος
28.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δικαιούται να ζητήσει
την προσκόμιση δειγμάτων των υπό προμήθεια προϊόντων από τους υποψηφίους αναδόχους,
κατ’ άρθρο 214 του Ν. 4412/2016, σε χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί από την ίδια. Τα
δείγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Α’ της παρούσης
τεχνικές προδιαγραφές. Η αδυναμία εμπρόθεσμης και προσήκουσας προσκόμισης δείγματος
από τους υποψηφίους αναδόχους, συνιστά λόγο αποκλεισμού της προσφοράς αυτών. Τα
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δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με
μακροσκοπικό έλεγχο. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια,
αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν,
μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική
παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Άρθρο 29: Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
29.1. Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια
της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, για
τη μεταφορά τους και τη διανομή στους ωφελούμενους, η διαμόρφωση του χώρου διανομής,
η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των αδιάθετων νωπών σε δομές συσσιτίων μετά από κάθε
διανομή, η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των λοιπόν αδιάθετων δεμάτων,
ώστε να διανεμηθούν σε επόμενες διανομές βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
β) Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή για
οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.
γ) Τα υλικά που απορρίπτονται για οποιοδήποτε λόγο, μη αρίστης ποιότητας ή ως μη σύμφωνα
προς την Συγγραφή Υποχρεώσεων, προδιαγραφές κ.λπ. πρέπει να απομακρύνονται άμεσα
σε μετά από την σχετική εντολή της υπηρεσίας.
δ) Κάθε δαπάνη που δε μπορεί να προβλεφθεί και σχετίζεται με την εκτέλεση της προμήθειας
που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη και όλα τα παραρτήματά της, και μέχρι την τέλεια
παράδοση στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
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Άρθρο 30: Πληρωμή αναδόχου
30.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας
μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και κατόπιν της εκταμίευσης προς την
Αναθέτουσας Αρχής της απαραίτητης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής»
με κωδικό MIS 5000147.
30.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
30.3. Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, τoν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
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Άρθρο 31: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 32: Καταγγελία της σύμβασης
32.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
➢ Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
➢ Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 33: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
33.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 34: Δικαίωμα μονομερούς λύσεως της σύμβασης
34.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133
του ν. 4412/2016 εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 35: Δικαίωμα Προαίρεσης
Η αναθέτουσα αρχή, λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της προμήθειας, διατηρεί το
δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 132 του Ν. 4412/2016.
Ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, η αύξηση της προμήθειας των ειδών μπορεί
να επέλθει σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και για διάστημα μέχρι ενός έτους
από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης, και συνεπάγεται την τροποποίηση
της σύμβασης αποκλειστικά και μόνον σε ότι αφορά το συμβατικό τίμημα και τις επιπλέον
ποσότητες των ειδών. Η τιμή μονάδας κάθε είδους, για τις επιπλέον ποσότητες αυτού, θα
είναι ίδια με την αρχικά προσφέρουσα από τον προμηθευτή. Η αύξηση του οικονομικού
τιμήματος της σύμβασης συνεπάγεται την ανάλογη αύξηση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 36: Τελικοί Όροι
Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης είναι ουσιώδεις. Παράβαση
οποιουδήποτε όρου των Τευχών Δημοπράτησης συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή
όχι η ποινή αποκλεισμού στο άρθρο που προβλέπει τον παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα
της προσφοράς του Διαγωνιζομένου (με την επιφύλαξη του άρθρου 102 Ν. 4412/2016).
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, τα οποία δεν
έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν ψηφιακή
υπογραφή (ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς), υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
τύπου pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) και κατατίθενται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD 20152016 – υπόλοιπο λόγω εκπτώσεων»
Προϋπολογισμός: 56.705,30 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)
Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής ποσό 45.730,08 χωρίς ΦΠΑ ( 56.705,30 με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α. 70/6474.0003
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5000147
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 20152016

1. Αντικείμενο της προμήθειας
Η μελέτη αφορά στην Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής της Πράξης
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών» - ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5000147.
Οι προμήθειες έχουν προσδιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων και τη
διάρθρωσή τους σε οικογένειες και μέλη. Έχουν ακολουθήσει τον Οδηγό Εφαρμογής του
Προγράμματος ΤΕΒΑ και συναρτώνται από την αποτελεσματική διαχείριση της παραλαβής και
διανομής των ειδών, την ευέλικτη «προσαρμογή» τους στα μέλη των ωφελούμενων μονάδων
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(οικογενειών) καθώς και την «ειδίκευση» των προμηθειών για την επίτευξη της χαμηλότερης
τιμής.
Στην Κοινωνική μας Σύμπραξη, σύμφωνα με την κατανομή προϋπολογισμού για τρόφιμα και
ΕΒΥΣ Δ23/ΟΙΚ.45101/3206 13-10-2015 ΦΕΚ: 2205/13-10-2015, κατανεμήθηκε ποσό
445.320,96 για είδη ΒΥΣ και 2.731.301,89 για τρόφιμα.
Ο πρώτος διαγωνισμός Προμήθειας τροφίμων και ΒΥΣ του 2016, ανέδειξε ανάδοχο για τα
τρόφιμα με ποσό κατακύρωσης 2.627.147,10 € , ενώ υπήρξε άγονος για τα είδη ΒΥΣ. Έτσι
έμεινε υπόλοιπο από τον προηγούμενο διαγωνισμό τροφίμων συνολικό ποσό 104.154,79 €
για τρόφιμα .
Ο διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων και ειδών ΒΥΣ που έγινε το 2017, 28-7-2017 αρ. πρωτ.
ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/690) κατακυρώθηκε σε προσωρινούς αναδόχους:
▪
▪

για τα είδη ΒΥΣ (ομάδες Β, Γ και Δ ) αντί ποσού 354.242,23.
και για τα τρόφιμα (ομάδα Α) αντί του συνολικού ποσού 102.072,42.

Ως εκ τούτου, έμεινε ποσό αδιάθετο ποσό για είδη ΒΥΣ 91.078,73 € και για τρόφιμα 2.082,37
€. Για το λόγο αυτό προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών ΒΥΣ στις
8/6/2018 συνολικού ποσού 70.977,60. Ο διαγωνισμός αυτός κατακυρώθηκε για συνολικό
ποσό 34.372,80 € ειδών ΒΥΣ.
Κατά συνέπεια παραμένει αυτή τη στιγμή ακόμη αδιάθετο συνολικό ποσό προμήθειας
τροφίμων 2.082,37 € και συνολικό ποσό ειδών ΒΥΣ 56.705,93 €.
Επίσης από τους προηγούμενους διαγωνισμούς που προαναφέραμε έχουν μείνει αδιάθετες
και επιστρεφόμενες ποσότητες άλλων ειδών ΒΥΣ μετά το πέρας των διανομών του 2018, των
οποίων οι συμβάσεις λήγουν στις 31- 12-2018. Οι ποσότητες αυτές που αναλυτικά
αναφέρονται πιο κάτω, θα πρέπει να διανεμηθούν σε επόμενες διανομές της ΚΣ του Δυτικού
Τομέα Αθηνών. Ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού εκτός από τις υποχρεώσεις διανομής
του είδους που θα μας προμηθεύσει, θα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει και τη διανομή των
παραπάνω υπολειπόμενων προϊόντων, τα οποία θα παραλάβει παλετοποιημένα και
συσκευασμένα από χώρο αποθήκευσης του ΑΣΔΑ.
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Για τη διανομή των υπολειπόμενων προϊόντων ισχύει ότι και για τη διανομή του υπό προμήθεια
προϊόντος.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
Είδος
Γάλα εβαπορέ
Μωρομάντηλα
Παιδικό Σαμπουάν
Κρέμα ενυδατική παιδική
Σχολικά
Οδοντόκρεμα
Σκόνη πλυντηρίου
Υγρό γενικής χρήσης
Υγρό πιάτων
Σαπούνι πράσινο
Σαμπουάν
Σαπούνι πράσινο
Υγρό καθαριστικό

Ποσότητα
σε τεμάχια
68.220
2.276
1.136
568
581
14.728
14.728
14.728
14.728
14.728
14.728
9.108
17.383

κιλά
27.288
569
454
57
1.336
1.473
22.092
14.728
5.891
1.841
5.891
911
17.383
Κιλά
99.915

Για το λόγο αυτό συντάσσεται η παρούσα μελέτη και προκηρύσσεται συμπληρωματικά ο
παρών διαγωνισμός ειδών ΒΥΣ για 56.705,30 €.
Η παρούσα «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 – υπόλοιπο λόγω εκπτώσεων» περιλαμβάνει την προμήθεια και
παράδοση ενός είδους Βασικής Υλικής Συνδρομής και συγκεκριμένα ζυμαρικά και υγρό
απορρυπαντικό πιάτων.
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Η αξία της προμήθειας της ανέρχεται σε 56.705,30 €. ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα
βαρύνει πίστωση, η οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του ΑΣΔΑ.
Οι ανωτέρω προμήθεια θα υλοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο μέσω ανοιχτού
διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος θα δώσει οικονομική προσφορά και για το ανωτέρω προϊόν,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως
περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιγράφονται –
ζητούνται από την παρούσα περιγραφή είναι τα ελάχιστα τα οποία χαρακτηρίζουν τα υπό
προμήθεια προϊόντα. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν
πλήρως κατά περίπτωση ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.
Οι
α/α

1

Προϊόν ΒΥΣ
Υγρό
απορρυπαντικό
πιάτων
Σύνολο ειδών
ΒΥΣ ΜΕ 24%
ΦΠΑ

Μον
άδα

Όγκος
ανά τμχ.

Συνολικά
τεμάχια

Ενδεικτικ
ή Τιμή
Μονάδας

τμχ.

400 ml

63.514

0,72 €

Συνολικό
ποσό ανά
είδος προ
ΦΠΑ σε €

45.730,08

56.705,30

ποσότητες ανά είδος είναι ως εξής:

Είδος

Ποσότητα

Υγρό
απορρυπαντικό
πιάτων

63.514 τεμάχια

Μέγιστος
Αριθμός
Διανομών
4

των 400 ml

2. Γενικές διατάξεις
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2.1 Γενικά χαρακτηριστικά προϊόντων ΒΥΣ
1. Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην ειδική προδιαγραφή η ημερομηνία παραγωγής
των λοιπών προϊόντων δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης.
2. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.
3. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Συσκευασία
1. Τα προϊόντα, ανά δέμα, όπως αυτό θα προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή
ανάλογα με τον αριθμό και τα μέλη των ωφελούμενων οικογενειών, θα τοποθετούνται
από τον ανάδοχο σε χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για
παλετοποίηση, τα οποία θα αποτελούν το «καλάθι» του ωφελούμενου.
2. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, φθορές και
παραμορφώσεις), να μην εμφανίζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα
ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
Επισήμανση προϊόντων
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: Η ονομασία του
προϊόντος, η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης (εάν πρόκειται για ελληνικό προϊόν),
όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν. (ΕΕ) 1169/2011.
Ο κατάλογος των συστατικών.
Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ του
Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος (όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).
Τυχόν οδηγίες χρήσης, παρασκευής και ανασύστασης του προϊόντος.
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Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τυχόν τελική ημερομηνία ανάλωσης με τη
φράση «ανάλωση έως» (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
Οι οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης.
Η καθαρή ποσότητα του προϊόντος εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια ή λίτρα ή ml ή τεμάχια,
ανάλογα.
Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία
ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του
μήνα και του έτους).
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη χρήση των
προϊόντων αυτών, να μην είναι παραπλανητική και να μην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα
ιδιότητες μέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί
τέτοιες ιδιότητες.
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος,
θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας.
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη
αναγνώριση των παρασκευασμάτων αυτών και για την απεικόνιση μεθόδων παρασκευής.
Επισήμανση χαρτοκιβωτίων
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι παρακάτω
επισημάνσεις:
Το σήμα του Ταμείου ΤΕΒΑ (όπως παρουσιάζεται στην τελευταία σελίδα της Διακήρυξης), το
ΔΕΜΑ που αντιστοιχεί, τα είδη του Δέματος που περιέχει η συσκευασία.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Διαδικασία συντήρησης
Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό
περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά και επιστροφή
των προϊόντων στο χώρο αποθήκευσης.
Διενεργούμενοι Έλεγχοι - Επιτροπή Παραλαβής
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της
παραδοθείσας ποσότητας:
Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή προϊόντων.
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Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις
επισήμανσης.
Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση
αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς
ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή.
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Υποχρεώσεις Προμηθευτή
Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να τυποποιήσει τα ΔΕΜΑΤΑ των ωφελουμένων, όπως
αναφέρεται παραπάνω στη «Συσκευασία», να τα μεταφέρουν στον τόπο διανομής, να τα
εκφορτώσουν, να τα τοποθετήσουν, να τα παραδώσουν ταξινομημένα ανά κατηγορία
ΔΕΜΑΤΟΣ εντός των χώρων διανομής στους δικαιούχους, διαθέτοντας το κατάλληλο
προσωπικό για την εξασφάλιση της συνεχούς ροής στη διανομή μέχρι και την ολοκλήρωσή
της.
Ο προμηθευτής με δική του ευθύνη αναλαμβάνει την επαναφόρτωση από τα σημεία διανομής,
μεταφορά, εκφόρτωση και φύλαξη όλων των ΔΕΜΑΤΩΝ που δεν παρέλαβαν οι ωφελούμενοι
από τον χώρο διανομής προς κατάλληλη αποθήκη για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ προκειμένου να
διανεμηθούν στους ωφελούμενους σε επόμενη διανομή, που θα οριστεί από τον ΑΣΔΑ.
Ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίσει τα κατάλληλα οχήματα μεταφοράς, σύμφωνα και με τις
προδιαγραφές της οικείας νομοθεσίας και το αντίστοιχο προσωπικό εκφόρτωσης,
εξυπηρέτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της διανομής και της φόρτωσης των υπολειπόμενων
προϊόντων προς τον αποθηκευτικό χώρο διανομής.
Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται
την απόρριψη της παραλαβής.
Ισχύς
Για όλα τα προϊόντα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθώς και οι ειδικές
διατάξεις για το καθένα. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι ειδικές διατάξεις.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων (CPV 39832000-3)

1.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ)
648/2004.
Να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την εθνική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Να διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία. Να διαλύεται εύκολα στο νερό, να είναι ρυθμιζόμενου αφρού και να ξεπλένεται
εύκολα.
2.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων πρέπει να είναι συμπυκνωμένο.
Να μην έχει οσμή ξένη προς το προϊόν (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη οσμή).
Να έχει ευχάριστη οσμή.
3.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
Η περιεκτικότητα σε μη ιονικά τασιενεργά να είναι μικρότερη από 5%.
Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά να είναι τουλάχιστον 5% και κάτω από 15%. Να έχει
ουδέτερο pH.
Να μην είναι ερεθιστικό και επιβλαβές για τα χέρια.
4.
Συσκευασία
Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με
πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία) και θα κλείνει ερμητικά.
Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 400ml προϊόντος.
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Η συσκευασία θα είναι καινούρια, κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα
πρέπει να έχει σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζει διαρροή του προϊόντος.
5.
Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να
είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του Κανονισμού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το
άρθρο 68 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
6.
Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της συσκευασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός
αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου
μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος.
Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου. Η
σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν).
Οδηγίες χρήσης.
Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες
προφύλαξης).
Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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α/α

1

Προϊόν ΒΥΣ
Υγρό
απορρυπαντικό
πιάτων
Σύνολο ειδών
ΒΥΣ ΜΕ 24%
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ
ΦΠΑ

Μονάδ
α

Όγκο
ς ανά
τμχ.

Συνολικά
τεμάχια

Ενδεικτική
Τιμή
Μονάδας

τμχ.

400
ml

63.514

0,72 €

Συνολικό
ποσό ανά
είδος προ
ΦΠΑ σε €

45.730,08

56.705,30

56.705,30

Περιστέρι _____/_____/ 2018
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

1

Προϊόν ΒΥΣ
Υγρό
απορρυπαντικό
πιάτων
Σύνολο ειδών
ΒΥΣ ΜΕ 24%
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

Μον
άδα

Όγκος
ανά τμχ.

Συνολικά
τεμάχια

τμχ.

400 ml

78.845

Ενδεικτικ
ή Τιμή
Μονάδας

Συνολικό
ποσό ανά
είδος προ
ΦΠΑ σε €

Ο Προσφέρων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
όγκος
ανά
Μον. τεμάχιο
Τεχνικά χαρακτηριστικά

α/α Προϊόν
Υγρό
απορρυπαντικό
1
πιάτων

τμχ.

400 ml

Ο Προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50065]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι , τκ 121 31
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ……………
- Τηλέφωνο: 210 5745826 ………….
- Ηλ. Ταχυδρομείο…………………
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://home.asda.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ/ FEAD 2015 -2016
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]
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αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
• δωροδοκίαx,xi·
• απάτηxii·
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

•

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
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προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]
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- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

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

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

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1

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

1

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
1

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

1

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

1

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

1

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
1

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
1

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

1

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

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

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

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

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

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ι.Κ.Ε. και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 – όπως έχει
αντικατασταθεί από το άρθρο 107 περ. 7 Ν. 4497/2017 )
1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
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1

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
1

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
1

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
1

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
1

Άρθρο 73 παρ. 5.

1

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
1

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

1

Πρβλ άρθρο 48.

1

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
1

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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1

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

1

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

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας,
Εθνικής Αντιστάσεως 65 Περιστέρι Αττικής, ΤΚ 121 34
Εγγύηση υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.
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α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας
μέσα σε πέντε (5) ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

7
8

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

9

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Σχέδιο Σύμβασης

Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Γενική Διεύθυνση
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Περιστέρι, __/__/2018
Αρ. Μελέτης __/_

Κ.Α. 70/6474.0003
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5000147
Αριθμός Σύμβασης: __/2018
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/FEAD 2015-2016 – υπόλοιπο λόγω εκπτώσεων»
Φορέας : Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), Δικαιούχος φορέας ΤΕΒΑ,
Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Σήμερα την …/…/2018 ημέρα, στα γραφεία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ), επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
αφ’ ενός μεν ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) που εδρεύει στο Περιστέρι
Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 65, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
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Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου και θα
καλείται εφεξής στη σύμβαση αυτή «ΑΣΔΑ»
και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «……………..» η οποία εδρεύει στ… …. επί της
οδού ….. αρ. …. ΤΚ , με ΑΦΜ …., ΔΟΥ ………………….., τηλ. ………, Fax ……………, όπως
νομίμως εκπροσωπείται από τον κον/κα ……………………………… με Α.Δ.Τ.
………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… Πρακτικού του Δ.Σ. ( ΦΕΚ συγκρότησης
Δ.Σ. σε σώμα/ ή σχετικό έγγραφο ΓΕΜΗ ………………………..),
συνομολόγησαν, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
Με βάση την υπ’ αριθμ. …. Διακήρυξη ……………….. διενεργήθηκε την ……………
συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προς το σκοπό ανάδειξης αναδόχων για την
προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, προϋπολογισθείσης δαπάνης 56.705,30 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την κάλυψη των αναγκών ΤΕΒΑ, της Κ.Σ. Δυτικού
Τομέα Αθηνών.
Τα αποτελέσματα του ανωτέρω αναφερομένου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ.
……………………. απόφαση και με την υπ΄ αριθμ. …………………………. οριστική
ανακοίνωση
κατακύρωσης,
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.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο ΑΣΔΑ αναθέτει στην εν λόγω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει τη διενέργεια της προκηρυχθείσας προμήθειας,
σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. … διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής, το σύνολο των οποίων αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
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ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, όπως αυτή
αναλυτικά περιγράφεται στην οικεία Διακήρυξη, στο Παράρτημα Α αυτής και στην τεχνική
προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.
Σημειωτέον, η Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης συμφωνείται εξάμηνη. Σε περίπτωση παράτασης του
φυσικού αντικειμένου κατά τα οριζόμενα στην οικεία Διακήρυξη, η παρούσα σύμβαση δύναται
να παραταθεί ισόχρονα.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η προσφερόμενη από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ τιμή νοείται για τo σύνολο των προς προμήθεια
ειδών και την παράδοση αυτών, ελεύθερων, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη αυτής στους
χώρους διανομής για τους οποίους προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις, τα έξοδα
μεταφοράς των και κάθε είδους δαπάνη που προβλέπεται στη Διακήρυξη και στο Παράρτημα
Α αυτής. Η τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ΄ όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν
υπόκειται σε καμία μεταβολή για οιανδήποτε αιτία.
Περαιτέρω, η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη Διακήρυξη και στο
Παράρτημα Α αυτής, οφείλει να τυποποιήσει τα δέματα των ωφελουμένων, να τα μεταφέρει με
τα κατάλληλα οχήματα στον τόπο διανομής, να τα εκφορτώσει, να τα τοποθετήσει και να τα
παραδώσει ταξινομημένα ανά κατηγορία δέματος εντός των χώρων διανομής στους τελικούς
δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος).
ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας, η οποία
καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων
της.
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ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση και η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη Διακήρυξη και στο Παράρτημα αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή στην ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ θα πραγματοποιείται στο 100% της αξίας των υπό
προμήθεια ειδών μετά τη σύνταξη του σχετικού οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής των, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΣΔΑ με έκδοση στο όνομα της
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ χρηματικών ενταλμάτων, όπως αυτό ορίζεται στη Διακήρυξη και κατόπιν
της εκταμίευσης προς την Αναθέτουσα Αρχή των απαραίτητων χρηματικών πόρων από το
Ταμείο/την Διαχειριστική Αρχή, ως αναφέρεται και αναλυτικά ανωτέρω στο άρθρο 30 της
οικείας Διακήρυξης.
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.
Διευκρινίζεται ότι:
1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ στην αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίον να προκύπτει
ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο
κατευθείαν στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7. καθώς και
φορολογικής ενημερότητας.
2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην
συμβατική αξία βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο
Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή ποσού
……………. € της τράπεζας …………………… 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.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται
και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν.4412/2016.
Περαιτέρω, ο ΑΣΔΑ, λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της προμήθειας, διατηρεί το
δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 132 του Ν. 4412/2016 και κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 6.5. της οικείας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεσης της σύμβασης ανατίθεται στο φορέα βάσει του ν.4412/2016 (Α’147).
ΑΡΘΡΟ 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τον Ν. 2939/2001, τις
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016.
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ, η αρμόδια Επιτροπή
επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον Ν. 4412/2016 κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
τους όρους της με αρ. …/2018 Διακήρυξης, των Παραρτημάτων της και τους όρους της
προσφοράς (τεχνική και οικονομική) της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ εταιρείας. Για τα λοιπά θέματα
της παρούσης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Π.Δ.80/2016.
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Σε περίπτωση οιασδήποτε ασάφειας της ως άνω διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016.
Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της Διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν
4412/2016.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, ο ΑΣΔΑ και η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας
του δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη 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.
Εκ των δύο πρωτοτύπων, το μεν ένα θα παραληφθεί από τον ΑΣΔΑ, το δε άλλο θα παραληφθεί
από τον εκπρόσωπο της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΑΣΔΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ

.
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.

.
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