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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EFTHYMIA TSORTOU
Ημερομηνία: 2014.12.01
10:47:13 EET

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δημ. Σούτσου 40, 4ος όροφος
115 21 Αμπελόκηποι
Τηλ. : 210 – 870 5015 και 5013
Fax : 210 – 6445633
e – mail : yppa@haf.gr
URL : www.haf.gr

Φύλλα Διακήρυξης : 67

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 17/14
Ηλεκτρονικός Aνοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την
Προμήθεια «Ειδών Κυλικείου»
προς κάλυψη αναγκών διαφόρων Μονάδων της ΠΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) –
Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 07:00 πμ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22η Ιανουρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00 μμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 29η
Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρτοσκευάσματα,
Ζαχαροπλαστικής.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

112 ΠΜ και ΚΕΑ (πρώην ΕΡΓ. Α/Κ – ΕΕΟ) (περιοχή
Ελευσίνας), 114 ΠΜ (Τανάγρα Βοιωτίας), 128 ΣΕΤΗ και
21η ΜΚΒ (ευρύτερη περιοχή Ελληνικού), 251 ΓΝΑ και
Μ.ΓΕΑ (περιοχή Παπάγου), και ΚΕΔΑ/Ζ (Ζούμπερι).

Σφολιατοειδή

και

Είδη
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες των Μονάδων

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

15810000 – 9

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ

6,2476 % επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%
επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο
64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
716.814,16 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%]
810.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπό-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

μενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ
καθώς και του δικαιώματος ανανέωσης της σύμβασης
(270.000,00 € ετησίως για 2 + 1 έτη).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σε βάρος εσωτερικών πόρων της κάθε Μονάδας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1)
επιπλέον έτος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

28 Νοεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΥΠΟ

1 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

1 Δεκεμβρίου 2014

1 Δεκεμβρίου 2014

1 Δεκεμβρίου 2014
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Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :

α.
Τις διατάξεις του ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251/23-11-70) «Περί
Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3257/2004.
β.
Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες
του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».
γ.
Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247/27-11-95) «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις» όπως
συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141/17-082010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και το Ν. 4270/14 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/14 και ισχύει.
δ.
Τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 2005 «Αρχές και Κανόνες για την
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της
αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35
(Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του ΚΠΔ).
ε.
Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/
20-03-2007), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄
163/04-09-2009).
στ.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και
άλλες διατάξεις».
ζ.
Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών
προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου
1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 66/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν. 4055/12 (ΦΕΚ 51/Α΄) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
η.
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204
τ.Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ.
Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής»
κεφάλαιο Β΄, άρθρο 9ο «Συμπλήρωση του ΠΔ 118/07» (ΦΕΚ τ.Α΄ 14/02-02-12).
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ι.
Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις
εμπορικές συναλλαγές».
ια.
Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/29-5-13) «Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/13 (ΦΕΚ Α΄242/6-11-13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων…και άλλες διατάξεις» (όσον αφορά στην ημερομηνία υποχρεωτικής
εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ).
ιβ.
Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/23-07-2013), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/07-04-2014).
ιγ.
Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014)
«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης
διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου».
ιδ.
Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις» άρθρο 157 ‘’Εγγυήσεις’’ (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-14).
ιε.
Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄
64/16-3-2007).
ιστ.
Τις διατάξεις του
Δημοσίου (ΚΠΔ)» (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-07).

ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός

Προμηθειών

ιζ.
Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194Α΄/22-11-10) καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/9118/0026/29-12-2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.

2.

Τις κάτωθι αποφάσεις :

α.
Τη Φ.800/3/710114/Σ.32 Απόφαση κ.ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 131 Β΄
7-2-2003) περί «Καθορισμού Κόστους Χημικών Αναλύσεων που πραγματοποιούνται
στο Χημείο Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και δεν εκτελούνται στο Γενικό Χημείο του
Κράτους».
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β.
Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ 2300Β΄/3-12-2007) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και
Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των
Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί
με την υπ΄ αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-2008 απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄
1753).
γ.
Την υπ΄ αριθ. Π1/4232/22-9-07 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (ΠΔ 118/07).
δ.
Την υπ΄ αριθμ. Φ.890/ΑΔ.879520/Σ.1235/20-06-2013 Διαταγή του
ΓΕΑ/Δ6, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 3548/2007, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3801/2009.
ε.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων».
στ.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του
τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
ζ.
Την υπ΄ αριθ. Π1/542/4-3-2014 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση
για το Εθνικό Σύστημα Ημεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
η.
Τα εγχειρίδια «Περί Προμηθειών – Προπληρωμών ΠΑ» ΕΠΑ
Δ – 12/85 και «Περί Εντεταγμένων Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρέτησης Προσωπικού ΠΑ»
ΕΠΑ Δ – 15/84.
θ.
Την
Φ.830/ΑΔ.3124/Σ.656/14-03-2014/ΔΑΥ/Γ2/1β
εντολή
διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ΕΔΔ) της Αναθέτουσας Αρχής (Διοίκηση
Αεροπορικής Υποστήριξης/ ΔΑΥ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών, για την προμήθεια
«Αρτοσκευασμάτων, Σφολιατοειδών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής» , προς κάλυψη
αναγκών των κυλικείων, της τροφοδοσίας, των Λεσχών και των Πρατηρίων των
Μονάδων 112 ΠΜ, ΚΕΑ (πρώην ΕΡΓ. Α/Κ – ΕΕΟ), 114 ΠΜ, 128 ΣΕΤΗ, 251 ΓΝΑ,
Μ.ΓΕΑ, 21η ΜΚΒ και ΚΕΔΑ/Ζ, και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας διάρκεια δύο (2) ετών,
με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής εκτιμώμενης
προϋπολογισθείσας αξίας 716.814,16 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%] ενώ
810.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και του δικαιώματος ανανέωσης της σύμβασης ( 270.000,00
€ ετησίως για 2 + 1 έτη).
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2.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.
3.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Ν. 4155/13, της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013, των ΠΔ 60/07 και 118/07 και τα καθοριζόμενα
στην παρούσα διακήρυξη.
4.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 15η
Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 22η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013.
5.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας θέματος και ειδικότερα :
α.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β.

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ.

Συνεταιρισμοί.

δ.

Κοινοπραξίες.

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ΄ αυτήν η σύμβαση,
εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
6.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής :
α.
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας
συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή
τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους
χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :
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(1)
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(2)
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν
από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(3)
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται
την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ)
αποστέλλοντας :
α/
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με
επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
β/
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή
αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.
β.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον
το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
7.
Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση
της προμήθειας καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας
διακήρυξης, στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και στο σχέδιο σύμβασης, ως τα
παράρτηματα «Α΄» έως «Ζ΄» που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής :
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»

2.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»

4.

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» *

5.

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ –
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» *

6.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄»

7.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ΄»
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* (Συμπληρώνονται από την Υπηρεσία)
8.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερεις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την
29η Ιανουαρίου 2015
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ από το αρμόδιο,
πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος «Α΄» (Γενικοί Όροι),
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών
9.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. β΄ του ΠΔ 118/07 (Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου – ΚΠΔ), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά
αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ΄ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Σε
περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
10.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. γ΄ του ΠΔ 118/2007, σε
περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ
της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15
παραγρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ΄ αυτούς μέσω
της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές
δίνονται ομοίως ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της
διακήρυξης.
11.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής
που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα
αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των
προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα
απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω
προδιαγεγραμμένο.
12.
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο
μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον
ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.
13.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους
της παρούσας διακήρυξης.
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14.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

α.
Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (για το συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων) στις 28 Νοεμβρίου 2014.
β.
Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης, στις 1 Δεκεμβρίου 2014.
γ.

Στον ελληνικό τύπο στις 1 Δεκεμβρίου 2014 και συγκεκριμένα στις

εφημερίδες :
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ :
1)
2)
3)
γ.

Στον

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ιστότοπο

του

Προγράμματος

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

στις

1 Δεκεμβρίου 2014 με ΑΔΑ : ΩΧ6Λ6 – Τ6Θ.

δ.
Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 1 Δεκεμβρίου 2014 με ΑΔΑΜ : 14PROC002437966.
15.

Περίληψη της διακήρυξης :

α.
Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) και
β.

Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς :
(1)

Στα βιοτεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά και εμπορικά

Επιμελητήρια.
(2)
Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ).
16.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο θα
βαρύνουν ισόποσα τον/τους αναδειχθέντα/ες προμηθευτές στον/ους οποίο/ους θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα καταβληθούν από αυτούς πριν την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα για την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
17.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας
(www.haf.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
18.
Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας, με στοιχεία επικοινωνίας ως
αναγράφεται ανωτέρω (αρμόδιος χειριστής : Μ.Υ Τσιώλη Πηνελόπη).
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19.
Η
παρούσα
συγγραφή
υποχρεώσεων
Φ.830/ΑΔ.3124/Σ.656/14-03-2014 εντολή της ΔΑΥ/Γ2/1β.

εγκρίθηκε

με

Αθήνα : 28 Νοεμβρίου 2014

Σμήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ
Μίχος Θωμάς
Μ.Υ με Β΄ Βαθμό

την
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 17/2014)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Κριτήρια Επιλογής, Πρoσόvτα και Δικαιoλoγητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, ειδικότερα :
α.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β.

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ.

Συνεταιρισμοί.

δ.

Κοινοπραξίες.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α
του ΠΔ 118/2007, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β΄/2110-13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά περίπτωση κατωτέρω :
α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ :

► Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση
εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες
Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν
ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.
(1)

Έλληνες Πολίτες
(α)

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού

2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας

δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα
ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος παραρτήματος κατά το άρθρο 157
παραγρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-14) και την παράγραφο 1.2.3 του
άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην
αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
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(β)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
1/

Θα

αναγράφονται

τα

στοιχεία

του

2/

Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία

διαγωνισμού.
υποβολής της προσφοράς του :
α/
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α΄
της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07,
ήτοι :
1
συμμετοχή σε εγκλημα-τική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ. 1),
2
δωροδοκία,
όπως
αυτή
ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 19525.6.1997) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),
3
απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),
4
νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 2331/95
και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05,
5
για κάποιο από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη,
6
για
υπεξαίρεση,
εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία,

απάτη,

β/
δεν τελεί σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ
118/07 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
γ/
είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές,
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του,
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δ/
είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του
εδ. α΄ της παραγρ. 2 του ΠΔ 118/07,
ε/
Δεν τελεί σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει
κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
3/
Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγρ. 2 του άρθρου 6
του ΠΔ 118/07 (δικαιολογητικά κατακύρωσης), σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. β΄ ΠΔ 118/07),
(γ)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07 ότι :
1/
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών, ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
2/
δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής του,
3/
δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που
εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των
δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσημα, τις υπερωρίες κλπ),
4/
δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,
5/
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής του όσο και με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου,
6/
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του όσο και με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου,
7/
δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα
διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές,
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(δ)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται :
1/
ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί
στη λειτουργία της επιχείρησής του, εκτός από αυτούς που μνημονεύονται στην ανωτέρω
παραγρ. 1α.(1)(β)2/ε/,
2/
ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε
δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
3/
ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της
προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των
συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, ή
ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύμβαση για την οποία
κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσμη υλοποίηση, σύμφωνα
με την δυνατότητα που της παρασχέθηκε με τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
4/
ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που
περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,
5/
ότι ο συμμετέχων έχει λάβει γνώση της
διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 ότι δεν θα χρησιμοποιήσει
(άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς ή μόνιμους
απόστρατους αξιωματικούς που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
6/
ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση, και την αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα,
7/
ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε
δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
(ε)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η έδρα εγκατάστασης της
επιχείρησης, η πλήρης επωνυμία της καθώς και τα πλήρη στοιχεία και τις διευθύνσεις
των συνεργαζόμενων εταιρειών (συνεργαζόμενοι φορείς – έμποροι – παραγωγοί).
(στ)
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν
στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. γ΄ του ΠΔ 118/07).
(ζ)
Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος
που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007).
(η)
Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται
σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της παρούσας.
(2)
Αλλοδαποί : Το σύνολο των δικαιολογητικών που
αναφέρονται ανωτέρω [παράγραφος 1α.(1)] για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά ως
προς το περιεχόμενο της ζητούμενης υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με την εγγραφή
στο οικείο Επιμελητήριο (περίπτωση παρ. 1α.(1)2/δ/) δύναται έναντι αυτού να αναγραφεί
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ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του
εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η παράγραφος 1α.(1)2/ε/ της ζητούμενης υπεύθυνης
δήλωσης απαιτείται να τροποποιηθεί ως ακολούθως :
«ε/
Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της
παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Επιπλέον, ότι δεν
τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή
εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού,»
(3)

Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά :

(α)
Όλα
τα
παραπάνω
παραγράφων α(1) και α(2) αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι :

δικαιoλoγητικά

των

1/
οι απαιτούμενες
κατά
τα
ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και
τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ,
2/
οι απαιτούμενες
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ΄ αυτούς.

κατά

τα

ανωτέρω

(β)
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της
εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα :
1/

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή

Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) :
α/

Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας,

β/
Αντίγραφο από το τηρούμενο στην
αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική Αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (το οποίο να προσκομίζεται κωδικοποιημένο)
συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ,
γ/
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά
περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική
καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. Στην
περίπτωση που στο υπό (3) (β) 1/ β/ στοιχείο δεν προσκομίζεται κωδικοποιημένο
καταστατικό, απαιτούνται εκτός της βεβαίωσης και αντίγραφα ΦΕΚ για το σύνολο των
τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο καταστατικό της εταιρείας.
δ/
Το
ΦΕΚ
της
ισχύουσας
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές
αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας,
αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Αρχή, με το σχετικό αριθμό
πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για τη
δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Αρχής,
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2/
Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α/
Αντίγραφο από το τηρούμενο στην
αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική Αρχή του καταστατικού της εταιρείας,
που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ.
β/
Πλήρη σειρά των εγγράφων που
τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή
και εκπροσώπου της, συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ,
γ/ Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση
Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της
εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
3/

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή

προσωπικών εταιρειών :
α/
Αντίγραφο
του
συμφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού καθώς και το τελευταίο σε
ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β/
Πλήρη σειρά των εγγράφων που
τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή
και εκπροσώπου της,
γ/

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της

εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
4/

Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :

α/
Ανάλογα με τη μορφή τους,
αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται
ανωτέρω στις υποπαραγράφους (3)(β)1/, (3)(β)2/ και (3)(β)3/ τα οποία προβλέπονται
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η
νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και
το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται
ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
β/
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος
δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο
πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. Η
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα
Ελληνικά, επί ποινή αποκλεισμού.
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(4)

Οι Συνεταιρισμοί :

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 1.α.(1), 1.α.(2) και 1.α.(3). Επιπλέον αυτών απαιτείται
και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν.
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένης ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. Δ΄ περιπτ. 3 του ΠΔ 118/07). Διευκρινίζεται
ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ
του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ΄ αυτόν.
(5)
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και οι κοινοπραξίες :
(α)
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για
τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
(β)
Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή
κοινοπραξίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα μέλη αυτής ή από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται
το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του
υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και
το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα
πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε
περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους :
1/
Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
υλοποίηση της προμήθειας.
2/
Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα
περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο
περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος.
3/
Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί
στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
(γ)
Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του
προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό των μελών
της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η
προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(δ)
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της
ένωσης ή της κοινοπραξίας από το οποίο προκύπτει η έγκρισή του για :
1/

τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση ή την

2/

τη συμμετοχή του μέλους στο διαγωνισμό.

κοινοπραξία και
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(6)
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
(7)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά
για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες
δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Λοιπά δικαιολογητικά
που
υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται να προσκομισθούν και σε
έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : εγγυητικές επιστολές,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ.
(8)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής
υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
(9)
Σε περίπτωση μη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των
ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ
118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και
σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
α.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παραγρ. 2 ή 3
του ΠΔ 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα :
(1)

Οι Έλληνες πολίτες :

(α)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα :
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1/

Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 1

του ΠΔ 60/2007, δηλαδή :
α/
συμμετοχή
σε
εγκληματική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β/
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ/
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1
της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ/
νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173/1995)
και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305/2005).
2/
Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3,
4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με το αντικείμενο
της προμήθειας.
3/
Υπεξαίρεση,
απάτη,
εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ.
1 του ΠΔ 118/2007).
(β)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2
εδ. α΄ περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
(γ)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του ΠΔ 118/2007).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο τους εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον
οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του ν. 1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον προμηθευτή, με την οποία θα
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δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι
στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου.
(δ)
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης
ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του ΠΔ 118/2007).
(2)

Οι αλλοδαποί :

(α)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.
α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην
παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 2α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του ΠΔ
118/2007).
(β)
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2
του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4
του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι
σ΄ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου.
(γ)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β΄
περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
Επισημαίνεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα απατείται να προσκομίζονται
αρμοδίως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.

(3)

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

(α)
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για
τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 1 του
ΠΔ 118/2007).
Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο
συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων
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αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό,
στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κλπ), προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του εκπροσωπούντος το νομικό
πρόσωπο, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο νομικό πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό.
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου.
(β)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παραγρ. 2
εδ. γ΄ περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
(γ)
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει
να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, όπως αυτά
εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6
παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
(δ)
Επί
ημεδαπών
ανωνύμων
εταιρειών,
τα
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE. Επί ημεδαπών εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του ΠΔ
118/2007).
(4)

Οι Συνεταιρισμοί :

(α)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,
όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α)
(άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 1 του ΠΔ 118/2007).
(β)
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του
εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς
συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ
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118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της
περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄
περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
(γ)
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
(5)
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και οι κοινοπραξίες :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. ε΄ του ΠΔ 118/2007).
(6)
Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1)(δ) και α(2)(γ),
επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της ΕΕ,
είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του ΠΔ 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν
επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
(7)
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή
της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις
ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη
βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

β.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω
δικαιολογητικών παραγρ. 2α του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισμό του
προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20
παραγρ. 2 του ΠΔ 118/2007.
Άρθρο 2ο
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών – κοινοπραξιών
1.
Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την
ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της
κοινοπραξίας.
2.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
μίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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3.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί,
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να
εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.

Άρθρο 3ο
Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών –
Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών
1.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να
καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα
δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του
Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007) καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013.
2.

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής :

─ Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» και ,
─ Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο
σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
3.
Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα :
α.
Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος (Δικαιολογητικά Συμμετοχής).
β.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως :

(1)
Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο
ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη.
(2)
Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται
στο άρθρο [2] των ειδικών όρων (Παράρτημα «Β΄»).
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Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
4.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
5.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
6.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί
ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του
παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : πχ πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
7.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση,
τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14), και για την
αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις.
8.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να
φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή τα ΚΕΠ.
9.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των
απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»,
η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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10.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα
πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη
διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα :
α.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την
οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων
(προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές
δαπάνες). Η συνολική τιμή θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
γ.
Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται
δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη
«ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν
υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα
ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
11.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά
συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει
αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
12.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των
απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου
«Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή
δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ
των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
14.
Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην
Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους
συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου
περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη
μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές
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ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς»
και «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς»,
αντίστοιχα, εντός της
καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη
βέβαιας χρονολογίας.
15.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το
σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων
της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-0314). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον
εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την
αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14
(ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία
διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία
δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό
τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν
τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει
κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη,
ανακαλείται αμέσως.
16.
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
17.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 – 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
18.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους
φακέλους για το διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή
περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει
πραγματοποιηθεί
κατάθεση
ηλεκτρονικής
προσφοράς
στο
σύστημα)
δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
19.
Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη
μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την
καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε
απόρριψη της προσφοράς.

20.
Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην
πρoσφoρά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε
αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σ’ αυτή ή σε στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
Επιτροπής του διαγωνισμού.
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21.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του
άρθρου 15 παραγρ. 2 περ. α΄ του ΠΔ 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή
εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του
ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
22.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται
από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από
το αρμόδιο όργανο.
23.
Αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η
τεχνική προδιαγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του ΠΔ 118/2007).
24.
Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
25.
Εναλλακτικές προσφορές για την προμήθεια των ειδών δεν γίνονται
δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος
προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης
των προτάσεων αυτών.
26.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί
διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της
εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους)
της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει
οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες
αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.
27.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η
προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.
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Άρθρο 4ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον
καθοριζόμενο από το άρθρο 4 των ειδικών όρων της διακήρυξης χρόνο, που
υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα), καθώς και για το
χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι
διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με
την παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές
τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από
την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως (ηλεκτρονικά
με τον παρεχόμενο από το σύστημα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία,
πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται,
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος
αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά
πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον
διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την
παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Άρθρο 5ο
Προσφερόμενα Είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους
1.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται vα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους
δήλωση για τη χώρα καταγωγής – προέλευσης του υπό προμήθεια είδους που
προσφέρουν (άρθρο 18 παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται
μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α του ΠΔ 118/2007). Πρoσφoρά στην
oπoία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παραγάγει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα στην προσφορά του, να επισυνάψει και υπεύθυνη
δήλωσή της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα που θα
κατασκευάσει/παραγάγει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το
τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την
επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί το προσφερόμενο
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, προς τον φορέα ότι η κατασκευή/παραγωγή του
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος
και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω
δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος
οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του ΠΔ 118/2007. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για
την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995,
η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5.
Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη
σύναψη της σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην
οποία δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος και με βάση την οποία
έγινε η κατακύρωση. Κατ΄ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η
ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του
δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η
αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε όλες
τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Κατασκευή/παραγωγή του υπό
προμήθεια είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του
προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.
Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007.
Άρθρο 6ο
Πρoσφερόμεvη τιμή

1.
Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) και να αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η
διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης,
χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ) καθώς και όλα τα έξοδα έως την παράδοση των ειδών
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της ΠΑ, βαρύνει τον
προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. Το τίμημα της
προσφοράς κάθε υποψήφιου συμμετέχοντα προμηθευτή θα δοθεί σύμφωνα
με τις οδηγίες του άρθρου 3 του παραρτήματος «Β΄» της παρούσας.
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Η αναγραφή της τιμής μπορεί να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία ενώ σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής και ολογράφως τιμής, θα λαμβάνεται υπόψη η
τιμή ολογράφως.
2.
Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ (€) ή καθορίζεται μ΄
αυτές σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.
3.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ΄
αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
5.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή όπως αυτή
προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων
μερών από τα οποία ενδεχομένως να αποτελείται.
6.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών
(ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας
Αρχής.
7.
Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους
στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους
αρχικούς.
8.
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της
τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας.
9.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων
χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, δεσμεύονται με την προσφορά τους ότι
το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της
προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία,
τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT
ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης
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Άρθρο 7ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών
1.
Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv πραγματοποιείται ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ)
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
2.
Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των
πρoσφoρώv τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών σε ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στους ειδικούς
όρους συμφωνιών της διακήρυξης (Παράρτημα «Β΄» άρθρο 6ο).
3.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση
μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 8ο
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Πρoσφoρώv – Ανάδειξης
μειοδότη – Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης
διαγωvισμoύ
1.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ)
προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα :
α.
Τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στην ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στους ειδικούς
όρους συμφωνιών της διακήρυξης αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν
πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται
αυτόματα από το σύστημα.
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β.
Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με
τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα
οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από
τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους
με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»
και μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι
υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και
τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από
την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
γ.
Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η ΕΔΔ προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
δ.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την
πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια
ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές
προδιαγραφές/ απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθμολόγησή τους, αν προβλέπεται το
κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς.
Μετά η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, [ένα (1) μέλος της οποίας θα είναι Αξκός
Υγειονομικού], προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :
(1)

Εξέταση

των

εγκαταστάσεων

μόνο

όσων

εκ

των

διαγωνιζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργαζομένων προμηθευτών,
εκτός αυτών των οποίων οι εγκαταστάσεις παραγωγής είναι εκτός Ελλάδας , έχουν
προσκομίσει πλήρη και ορθά δικαιολογητικά συμμετοχής, με επιτόπιες επισκέψεις, για τη
διαπίστωση των πραγματικών δυνατοτήτων παραγωγής, την εξέταση των Πρώτων και
Βοηθητικών Υλών, καθώς και την υγειονομική καταλληλότητα στο χώρο των Αποθηκών
και των Οχημάτων μεταφοράς των ειδών.
(2)
Σύνταξη Έκθεσης με τις διαπιστώσεις και τη σχετική
βαθμολογία, σύμφωνα με τα παραρτήματα «Δ΄» και «Ε΄» της διακήρυξης, με τις
διαπιστωθείσες παρατηρήσεις και τη σχετική βαθμολογία, λαμβάνοντας υπόψη και τα
καθοριζόμενα στην υπ΄ αρίθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-12 Απόφαση του Υπουργείου
Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2718/2012). Διευκρινίζεται ότι το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί μια
εταιρεία ως αποδεκτή, είναι τα 650 μόρια.

Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ανάλογου υγειονομικού ελέγχου των
εγκαταστάσεων όλων των συνεργαζόμενων προμηθευτών ή ορισμένων εξ΄ αυτών
(δειγματοληπτικά), κατά την κρίση της.
ε.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι
πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να
απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα
εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή
απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά
περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός
των προθεσμιών που τους ορίζονται.
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στ.
Κατόπιν, η ΕΔΔ, αφού έχει λάβει υπόψιν τις εκθέσεις
επιθεωρήσεως των Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών – αντιπροσώπων, εισηγείται/
γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο
υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.
ζ.
Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την
Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται
ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για
ενημέρωση.
η.
Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά –
τεχνικά), από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο, και μετά την
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες
που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
θ.
Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για
την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση
που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
ι.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ παραλαμβάνει από την Υπηρεσία και
αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επί μέρους
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο
προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μovoγράφovται και σφραγίζovται από την
Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει
οικονομικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
ια.
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών
προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της
διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο
κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή
μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα
Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
ιβ.
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα
την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά
στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
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ιγ.
Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της
εκδοθείσας από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω στάδιο,
και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από
την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι
προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή
αρχείου. pdf και σε φάκελο με
σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παραρτήματος «Α΄» της παρούσας.
Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.Τα εν
λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
ιδ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται
δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη
μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια
ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές
οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση
για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
ιε.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιστ.
Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του
ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την
πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική
έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα
Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ιζ.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού
Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης.

υποβάλλεται

στην

2.
Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη
λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα :
α.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική
προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της
ΕΔΔ.
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β.
Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ.
γ.
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ
είναι η «χαμηλότερη τιμή». Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007.
δ.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο με την
χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
ε.
Έντυπα στοιχεία των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες
πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής ή έχει υποβληθεί
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
ζ.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε
κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική
ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της ΕΔΔ για το
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη
ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον
πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ
τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο
υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων –
προσφυγών.
στ.
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα
γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που
υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
ζ.
Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που προσφέρει την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω,
η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και
ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
η.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή
ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας η
εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
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Άρθρο 9ο
Απόρριψη Προσφορών
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις :
▬

Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης.

▬
Μη
κατακύρωσης.

έγκαιρη

και

προσήκουσα

προσκόμιση

των

δικαιολογητικών

▬

Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.

▬

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό

αίρεση.
▬
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή,
απαράβατους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
▬
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή
ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς.
▬
Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που
κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
▬
Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους
τμήματα της προμήθειας.
▬
Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα διακήρυξη.
▬
διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας

▬
Η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το
αντικείμενο της προμήθειας, εξεταζόμενη σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 52
του ΠΔ 60/2007.
▬
διακήρυξη.

Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα

Άρθρο 10ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης
1.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :
α.

Κατακύρωση της προμήθειας.
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β.

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του ΠΔ 118/2007.
γ.

Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής

περιπτώσεις :
(1)
Όταν η Υπηρεσία δε χρειάζεται πλέον το αντικείμενο της
προμήθειας θέματος είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί αυτό.
(2)
επιβάλλουν την ματαίωση.

Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που

2.
Αν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει
αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε
προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό
διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός
ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
3.
Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και
θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον μειοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23
παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, με την
ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
4.
Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την
ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης
υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.
5.
Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο
χρόνο κωλύεται η σύναψη της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 1 του Ν.
3886/2010, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο
διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης
προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία
υπογραφής της συμφωνίας αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί
περαιτέρω η σύναψη της συμφωνίας, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή
έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται
ασφαλιστικά μέτρα.
6.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να
υπογράψει την συμφωνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδίκαια
στο σύνολό της η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπέρ της
Υπηρεσίας.
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Άρθρο 11ο
Κατάρτιση της σύμβασης
1.
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το
παράρτημα «Ζ΄» αυτής. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα
στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον
διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του.
2.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3.
Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παραγρ. 2 του ΠΔ
118/2007.
4.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση
διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β.

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα

που παραδοθηκε.
γ.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 12ο
Παράδοση – Παραλαβή
1.
Τα προς προμήθεια είδη, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως
κατάλληλα προς χρήση, θα πρέπει να παραδοθούν στον προβλεπόμενο τόπο
παράδοσης και εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στους ειδικούς όρους
(άρθρο 11ο).
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2.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παραγρ. 2 του ΠΔ
118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της
Υπηρεσίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του ΠΔ
118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα
ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και
εφόσον δεν έχει παραδοθεί το συμβατικό υλικό – προϊόν, κινείται η διαδικασία κήρυξης
του προμηθευτή εκπτώτου.
3.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται
σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4.
Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου πραγματοποιείται από
τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις
ισχύουσες για την ΠΑ διατάξεις, αναφορικά με την παραλαβή ειδών Τροφοδοσίας –
Λεσχών – Κυλικείων.
α.
Η διαδικασία
αντικειμένου είναι η ακόλουθη :

παράδοσης

–

παραλαβής

του

συμβατικού

(1)
Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμισή των ειδών
έρχεται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Διαχειριστή τροφοδοσίας Λέσχης – Κυλικείων
προκειμένου να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.
(2)
Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από την αρμόδια
Υπηρεσία Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των ειδών), άδεια
εισόδου του προσωπικού του.
β.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από αρμόδιο
προσωπικό της Υπηρεσίας, με σύνταξη των προβλεπόμενων εντύπων – εγγράφων ή και
πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή
ή νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με το αρμόδιο προσωπικό τα
σχετικά έγγραφα ή το σχετικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 13ο
Πληρωμή
1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται από το τμήμα Οικονομικού
της κάθε Μονάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.
2.
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση των ειδών στα μερικά κυλικεία ή
στις Διαχειρίσεις Τροφοδοσίας των Μονάδων, θα συμπληρώνει για κάθε
κυλικείο/Διαχείριση ξεχωριστά το μπλοκ που θα παραλαμβάνει από το τμήμα
Oικονομικού της Μονάδος και αφού ολοκληρώσει τις παραδόσεις, θα προσέρχεται στο
Κεντρικό Κυλικείο όπου και θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιμολόγιο.
3.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πληρωμή του προμηθευτή είναι :

Σελ. 40

α.
Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραλαμβανομένων
ειδών από τα αρμόδια Όργανα των Μονάδων.
β.

Η προσκόμιση εκ μέρους του προμηθευτή :
(1)

Tιμολογίου.

(2)

Εξοφλητικής απόδειξης.

(3)
Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας του αρμοδίου
Δημόσιου Ταμείου, δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του
προμηθευτή.
(4)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που πρόκειται να
πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.
(5)
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων
χημικών ελέγχων/αναλύσεων.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4.
Η μη προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης.
5.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, ο
οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, με συντελεστή 4% εκτός αν συντρέχουν οι
εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 100 και επομένου εφόσον η έδρα της εταιρείας
βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν
διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου
κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της
Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους.
6.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/09-05-2013
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄
107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που
εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες
(περιθώριο).
7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35
παραγρ. 7 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των
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αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή συμβατικού υλικού
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας κλπ).

με

έκπτωση

λόγω

8.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και το φόρο
εισοδήματος καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού, όπως
προσδιορίζονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης (άρθρο 7ο).
9. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις παρακρατούνται από τα δικαιώματα του
προμηθευτή κατά την οικονομική του τακτοποίηση. Σε ότι αφορά τα έξοδα δημοσίευσης
του εν λόγω διαγωνισμού, σημειώνεται ότι η παρακράτηση πραγματοποιείται κατά την
πρώτη πληρωμή σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων/πληρωμών.
Άρθρο 14ο
Εγγυήσεις
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανιμσού
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ –
ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη
μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι
εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
2.

Εγγύηση Συμμετοχής :

α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ (ήτοι 2% στις
716.814,16 €).
β.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει
και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο
ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.
γ.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται : α) στους συμμετέχοντες, σε
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί
παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την
υποβολή απ΄ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
δ.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες (άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/14), αν δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
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δικαιολογητικά κατακύρωσης και αν δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της
σύμβασης.
3.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :

α.
Σύμφωνα με το άρθρο 157 παραγρ. 1β του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 160/08-08-14) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ποσοστού 5% επί της συvoλικής συμβατικής
αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
β.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά
δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο λήξεως της συμβάσης.
γ.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, την εκπλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.
4.
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
5.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ). Επισημαίνεται ότι :
α.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα
στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ΚΠΔ, διότι διαφορετικά δεν θα
γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζομένου.
β.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν
οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του ΚΠΔ, διότι
διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες.
6.
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα
επισυναπτόμενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγματα. Διαφορετική διατύπωση της
εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά
ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό
περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.
7.
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα
ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα
(1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του/ων είδους/ειδών.
8.
Τυχόν πρόσθετοι όροι που αφορούν τις εγγυήσεις καθορίζονται στους
ειδικούς όρους του παραρτήματος «Β΄» (άρθρο 8ο).
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Άρθρο 15ο
Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή – Ποινικές Ρήτρες

1.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, επιβάλλονται στον
προμηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μονάδας και έγκρισης της Αναθέτουσας
Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις :
α.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις :
(1)

Αδυναμίας υλοποίησης παραγγελιών – ελλείψεις ειδών.

(2)

Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών.

(3)
Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής
εξέτασης.
(4)
Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση
του προμηθευτή.
(5)
Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητος,
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία και μεταφορά των υπόψη ειδών.
(6)

Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στις υποδείξεις της

(7)

Μη τήρησης γενικότερα των όρων της σύμβασης,

Μονάδος,

επιβάλλεται
▬

Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ.

▬

Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 1.500,00 Ευρώ.

▬

Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 2.000,00 Ευρώ.

▬

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

β.
Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (με τοξικές ουσίες, ουσίες που υπέχουν
μόλυνση κλπ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ 2012 και της κείμενης
Νομοθεσίας :
επιβάλλεται
▬
Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 5.000,00 ευρώ.
Παράλληλα, γίνεται έγγραφη ενημέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στο ΓΕΑ/ΔΥΓ.
Επιπλέον, διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και διορθωτικές
ενέργειες για το συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτών
των ενεργειών με ανάλογο αποδεικτικό από τον προμηθευτή. Για το χρονικό διάστημα
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που θα μεσολαβήσει, οι Μονάδες μπορούν να προμηθεύονται τις ποσότητες των ειδών
που τους αναγκαιούν από άλλον προμηθευτή και να επιβαρύνουν το συμβασιούχο με
την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει στην τιμή.
▬
Για τη δεύτερη
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση.

παράβαση,

ή

σε

περίπτωση

που

δεν

2.
Όταν ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το ΠΔ118/07 κυρώσεις.
3.
Σε περίπτωση επανειλημμένων και κατά συρροή καθυστερήσεων , η ΠΑ
έχει το δικαίωμα χρήσης κάθε ένδικου μέσου για τη διασφάλιση των συμφερόντων της.
4.
Η είσπραξη των προστίμων που προβλέπονται παραπάνω θα γίνεται από
την ΠΑ, με παρακράτηση των αντιστοίχων ποσών από τις επόμενες πληρωμές προς τον
προμηθευτή ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου περί είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει μετά τη λήψη
από τον προμηθευτή της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ.

Άρθρο 16ο
Ενστάσεις – Προσφυγές
1.
Στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη
διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010.
2.
Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως (ηλεκτρονικά) στην
αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης ο υποψήφιος ανάδοχος και ασκούνται
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του.
3.
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την
περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την
ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως
ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει, περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου
της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως αυτή έχει
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης
λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-2013.
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4.
Ειδικά για τις προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,
διευκρινίζεται ότι αυτές υποβάλλονται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η προσφυγή
εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και
Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
5.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :


Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του
διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των
ενστάσεων/προσφυγών.

Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του
διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης
των ενστάσεων/προσφυγών.

Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή
την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους.
Αναλυτικά, μετά την υποβολή τυχόν προσφυγής η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων –
Προσφυγών προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής, και εκδίδει σχετικό πρακτικό το οποίο
υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση
επί της προσφυγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στον προσφεύγοντα
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι προσφεύγοντες λαμβάvoυv πλήρη
γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, του σώματος της
αποφάσης μετά του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων – Προσφυγών, στο
Σύστημα καθώς και την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης με μέριμνα της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό σε αυτούς.
6.
Σε διαφορές διεπόμενες από το Ν. 3886/2010, δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την
άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστικών πράξεων ή παραλείψεων της
διαδικασίας διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών.
7.
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007 να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης
από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα
από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv
επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική πρoσφυγή.
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Άρθρο 17ο
Αποκλεισμός Προμηθευτή

Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, μπορεί να
αποκλεισθεί προμηθευτής από συγκεκριμένη προμήθεια ή από τους διαγωνισμούς του
δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας.

Άρθρο 18ο
Διαδικασία επίλυσης διαφορών
1.
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή
και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Υπηρεσίας και του
προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία
αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των
μερών ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του
χρόνου γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, προς την οποία ο ανάδοχος πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου
χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον
ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2672/1998. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε
δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να
εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
2.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας
ή θα σχετίζεται μ΄ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα καθ΄ ύλην αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρo 19ο
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που
ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
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Άρθρο 20ο
Ανωτέρα βία
1.
Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο
αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκομίσει τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
2.
Ενδεικτικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας μνημονεύονται στο άρθρο στο
άρθρο 7 του σχεδίου σύμβασης, ως το παράρτημα «Ε΄» της διακήρυξης.

Άρθρο 21ο
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
1.
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα
τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τη συμμετοχή σ΄
αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί
να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην
Ελληνική.
2.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
προμηθευτής στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
3.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 22ο
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση κάποιου
όρου της Σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει
λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή
ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης
δημοσίων εσόδων. Επίσης με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα ποσά
που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. Η διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα
αρχίζει μετά τη λήψη από τον προμηθευτή της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ.
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Άρθρo 23ο
Επανάληψη Διαγωνισμού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν
ασύμφορα για το Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί, για
όλα τα είδη ή για μέρος αυτών, μετά από νεότερη δημοσίευση, κατόπιν απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρo 24ο
Λοιπές Διατάξεις
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Σμήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 17/2014)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1ο : Δικαιολογητικά – Προσφορές

Άρθρο 1ο
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1.
[ΓΟ : άρθρο 1, παραγρ. 1α(1)(η)] Στα αναφερόμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής του άρθρου 1, παραγρ. 1α(1) των γενικών όρων της διακήρυξης,
περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα :
Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση
εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες
Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν
ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.
α.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων να αποδέχεται
ρητά την επιβάρυνση με τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.
β.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που έχουν την ιδιότητα του
παραγωγού, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά :
(1)
Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας ή απαλλακτικό
σύμφωνα με το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α΄/2005), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3982/11 (ΦΕΚ 143/Α΄/2011).

(2)
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της Αρμόδιας Κτηνιατρικής
Αρχής και Αριθμό Έγκρισης εγκεκριμένης Εγκατάστασης, εφόσον ο παραγωγός κατέχει
εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, περ. α΄ του ΠΔ
79/07 (ΦΕΚ 95/Α΄/07) και στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004. Εάν ο
παραγωγός δεν κατέχει εγκαταστάσεις και δεν εκτελεί εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στο
άρθρο 3, παράγραφος 2, περ. α΄ του ΠΔ 79/07 (ΦΕΚ 95/Α΄/07) και στο άρθρο 4 του
Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα βεβαιώνει
ότι, δεν εκτελεί εργασίες οι οποίες υπόκεινται στις Διατάξεις του ΠΔ 79/07.
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(3)
Έκθεση Ελέγχου της τελευταίας τριετίας Αρμόδιας
Κρατικής Αρχής (ΕΦΕΤ ή Δνσης Κτηνιατρικής των Περιφερειών ή άλλης Αρμόδιας
Υγειονομικής Υπηρεσίας), σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8 Οκτ 12
Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2718/2012). Σε περίπτωση μη προσκόμισης
της έκθεσης, λόγω μη πραγματοποίησης ελέγχου κατά την τελευταία τριετία, αυτό θα
πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο της Αρμόδιας Κρατικής Αρχής.
(4)
Φωτοαντίγραφα των αδειών των οχημάτων μεταφοράς των
ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται, από αρμόδια Κρατική Αρχή, η καταλληλότητα των
οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται.
(5)
Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν
αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων, θα προβαίνουν σε ενημέρωση της
Υπηρεσίας ένα (1) μήνα πριν. Στην περίπτωση κατά την οποία οι νέες εγκαταστάσεις
κριθούν μη αποδεκτές από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις προβλεπόμενες από τους όρους του διαγωνισμού και
του ΠΔ 118/07, συνέπειες.
(6)
Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν την
ελεύθερη πρόσβαση των αρμοδίων οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο,
παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί.
γ.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που είναι έμποροι αλλά όχι
παραγωγοί θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ::
(1)
Έγγραφα που θα πιστοποιούν τη συνεργασία των
διαγωνιζομένων με τους παραγωγούς των προϊόντων και στα οποία θα βεβαιώνεται :
α/
Η χορήγηση – διάθεση των σχετικών ειδών στους
διαγωνιζόμενους, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης (υπεύθυνη δήλωση
των παραγωγών). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με κάποια
από τις συνεργαζόμενες εταιρείες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα πρέπει να
ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία.
β/
Η δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων της ΠΑ να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των παραγωγών για έλεγχο, παρέχοντάς
τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί (υπεύθυνη δήλωση των
παραγωγών).
(2)
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του εμπόρου, σύμφωνα με
το άρθρο 4 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8 Οκτ 12 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας
(ΦΕΚ Β΄ 2718/2012).

(3)
Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας ή απαλλακτικό των
παραγωγών που συνεργάζονται, σύμφωνα με το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α΄/2005), όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α΄/2011).
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(4)
Έκθεση Ελέγχου του εμπόρου της τελευταίας τριετίας
Αρμόδιας Κρατικής Αρχής (ΕΦΕΤ ή Δνσης Κτηνιατρικής των Περιφερειών ή άλλης
Αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας), σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8 Οκτ
12 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2718/2012). Σε περίπτωση μη
προσκόμισης της έκθεσης, λόγω μη πραγματοποίησης ελέγχου κατά την τελευταία
τριετία, αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο της Αρμόδιας Κρατικής Αρχής.
(5)
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της Αρμόδιας Κτηνιατρικής
Αρχής και Αριθμό Έγκρισης εγκεκριμένης Εγκατάστασης, εφόσον οι συνεργαζόμενοι
παραγωγοί και οι έμποροι κατέχουν εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, περ. α΄ του ΠΔ 79/07 (ΦΕΚ 95/Α΄/07) και στο άρθρο 4 του Κανονισμού
(ΕΚ) 853/2004. Εάν οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί και οι έμποροι δεν κατέχουν
εγκαταστάσεις και δεν εκτελούν εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 3, παράγραφος
2, περ. α΄ του ΠΔ 79/07 (ΦΕΚ 95/Α΄/07) και στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ)
853/2004, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, δεν εκτελούν
εργασίες οι οποίες υπόκεινται στις Διατάξεις του ΠΔ 79/07.
(6)
Φωτοαντίγραφα των αδειών των οχημάτων που θα
μεταφέρουν τα είδη, από τα οποία θα πιστοποιείται, από αρμόδια Κρατική Αρχή, η
καταλληλότητα των οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται.
(7)
Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν
αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων αυτών ή των παραγωγών, θα προβαίνουν σε
ενημέρωση της Υπηρεσίας ένα (1) μήνα πριν. Στην περίπτωση κατά την οποία οι νέες
εγκαταστάσεις κριθούν υγειονομικά μη αποδεκτές από την αρμόδια Επιτροπή της
Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις προβλεπόμενες από
το ΠΔ 118/07 συνέπειες.
2.
Επιπλέον των ανωτέρω, όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες,
υποχρεούνται να προσκομίσουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής τα παρακάτω :
α.
Αντίγραφα προσφάτων τιμολογίων πώλησης των ειδών σε
πελάτες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.
β.
Κατάσταση των ειδών που θα διαθέτουν, στην οποία θα
αναγράφεται η ακριβής ονομασία και η αναλυτική περιγραφή των ειδών, ήτοι, βάρος
τεμαχίου, πρώτες ύλες, σύνθεση και αναλογία υλικών, χρονικό όριο ανάλωσης πέρα από
το οποίο το προϊόν θα αντικαθίσταται, χώρα προέλευσης, τρόπος συσκευασίας. Ειδικά
για τα συσκευασμένα, θα δεσμεύονται για επικόλληση ετικέτας με τα στοιχεία της
επιχείρησης καθώς και τα στοιχεία του προϊόντος επί των ειδών (σύνθεση, βάρος,
ημερομηνία παρασκευής ή λήξης αυτού κλπ).
γ.
Κατάσταση με τον εξοπλισμό που θα διαθέσει στις Μονάδες για τη
διάθεση και συντήρηση των ειδών (πχ ψυκτικές βιτρίνες).
δ.
Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, που θα δηλώνεται ότι ο
προμηθευτής αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση παράδοσης των ειδών με φορτηγά –
ψυγεία στις εγκαταστάσεις των Μονάδων (του άρθρου 5 του παρόντος παραρτήματος)
και ότι βαρύνεται με μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα έως την παράδοση των
ειδών στις Μονάδες.
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3.
Σε
περίπτωση
μη
υποβολής
των
αναφερόμενων
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 2ο
Πρόσθετα Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
1.
[ΓΟ : άρθρο 3, παραγρ. 3β(2)] Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο
3, παραγρ. 3β των γενικών όρων δικαιολογητικά, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς,
επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής :

α.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό :

(1)
που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού θα πρέπει να
προσκομίσουν πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο, από Φορέα πιστοποιημένο
από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).
(2)
που είναι έμποροι αλλά όχι παραγωγοί θα πρέπει να
προσκομίσουν πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο, του εμπόρου αλλά και των
παραγωγών που συνεργάζονται, από Φορέα πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ (Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης).

β.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
παραχθεί/κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς και για την αποδοχή ότι η
παρασκευή/κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα παρασκευής/κατασκευής του
τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 του παραρτήματος «Α΄» της παρούσας (Γενικοί
Όροι Διακήρυξης).
2.
Σε
περίπτωση
μη
υποβολής
των
αναφερόμενων
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 3ο
Στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς
1.
Για την κατάθεση της προβλεπόμενης οικονομικής προσφοράς [άρθρο 3,
παράγρ. 11των γενικών όρων (παράρτημα «Α΄»], θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα :
α

Η ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει ανά κατηγορία ειδών.

β.
Τα παρακάτω είδη, είναι τα βασικά που θα πρέπει υποχρεωτικά να
προσφερθούν ανά κατηγορία ειδών, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των τιμών. Το
ελάχιστο βάρος, η σύνθεση και τα λοιπά στοιχεία αυτών, προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
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2.
Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού, ορίζονται οι εξής κατηγορίες
ειδών προς προμήθεια, ως ακολούθως :
α.

Αρτοσκευάσματα

:

(1)
Στην κατηγορία εντάσσονται τα διάφορα αρτοσκευάσματα
και απλά αρτοσκευάσματα κατά τα άρθρα 113 και 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
(ΚΤΠ) 2012, πλην της κατηγορίας των σφολιατοειδών.
(2)
Ως βασικά, για τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να
κατατεθεί προσφορά, ορίζονται τα κάτωθι δώδεκα (12) είδη :

α/

Τοστ με τυρί τύπου gouda ή edam ή ανάλογης

β/

Τοστ τυρί – ζαμπόν.

γ/

Τοστ τυρί – γαλοπούλα.

δ/

Σάντουιτς με τυρί τύπου gouda ή edam ή ανάλογης

ε/

Σάντουιτς με τυρί – ζαμπόν.

κατηγορίας.

κατηγορίας.

στ/

Σάντουιτς με τυρί – γαλοπούλα.

ζ/

Ατομική πίτσα.

η/

Ατομικό κέικ (φρούτου ή σοκολάτας).

θ/

Μηλόπιτα.

ι/

Ντόνατς.

ια/

Κρουασάν

ιβ/

Ατομικό σταφιδόψωμο.

(με

πραλίνα

φουντουκιού

ή

με

μαρμελάδα).

β.

Σφολιατοειδή

:

Στην κατηγορία εντάσσονται τα διάφορα αρτοσκευάσματα
ζαχαροπλαστικής και διάφορα λοιπά αρτοσκευάσματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114
του ΚΤΠ 2012, τα οποία έχουν την μορφή πίτας ή ζύμης – σφολιάτας, η οποία περιέχει
τα επιτρεπόμενα και οριζόμενα συστατικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω
άρθρου (114) του ΚΤΠ 2012.
(1)

Ως βασικά, για τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να
κατατεθεί προσφορά, ορίζονται τα κάτωθι πέντε (5) είδη :
(2)

α/

Τυρόπιτα.
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γ.

β/

Κασερόπιτα.

γ/

Σπανακόπιτα – σπανακοτυρόπιτα.

δ/

Λουκανικόπιτα – πιροσκί.

ε/

Μπουγάτσα.

Είδη Ζαχαροπλαστικής

:

Στην κατηγορία εντάσσονται τα γλυκίσματα κατά το άρθρο
141 του ΚΤΠ, γλυκά ταψιού, πάστες, εκλέρ – κωκ.
(1)

(2)
Ως βασικά, για τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να
κατατεθεί προσφορά, ορίζονται τα κάτωθι οκτώ (8) είδη :

α/
Γλυκά
ταψιού,
ήτοι
μπακλαβάς,
κανταΐφι,
γιαννιώτικο, ραβανί, σάμαλι, γαλακτομπούρεκο, τουλούμπα [αποτελεί ένα (1) ενιαίο είδος
για το οποίο θα προσφερθεί μία (1) τιμή, ενώ θα πρέπει οι προμηθευτές υποχρεωτικά να
έχουν τη δυνατότητα διάθεσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) από τα συγκεκριμένα είδη].
β/

Πάστες κρέμας και σοκολάτας.

γ/

Εκλέρ.

δ/

Κωκ.

ε/

Μιλφέιγ.

στ/

Επιδόρπια με βανίλια.

ζ/

Ζελέ φρούτου.

η/

Ρυζόγαλο.

3.
Επιπλέον των υπόψη ειδών, οι προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν
επιπρόσθετα είδη που τυχόν διαθέτουν, τα οποία όμως , δε θα ληφθούν υπόψη κατά
την αξιολόγηση της προσφοράς. Οι τιμές σε τυχόν επιπρόσθετα είδη θα πρέπει να
αναγραφούν σε ξεχωριστό έγγραφο σε μορφή (.pdf) το οποίο θα είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό στον υποφάκελο της
οικονομικής προσφοράς. Επισημαίνεται ότι λανθασμένη υποβολή οικονομικών στοιχείων
της προσφοράς στον υποφάκελο δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς οδηγεί σε
απόρριψη του συνόλου της προσφοράς.
4.
Επισημαίνεται ότι, ακριβής επιμερισμός του προϋπολογιστικού ύψους
του διαγωνισμού δεν είναι δυνατόν να γίνει, εκτιμάται όμως ότι, το 50% των ειδών,
ήτοι προϋπολογισθείσας αξίας 405.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
αφορά σε αρτοσκευάσματα, το 30%, ήτοι προϋπολογισθείσας αξίας 243.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου
του
ΦΠΑ,
σε
σφολιατοειδή
και
το
20%,
ήτοι
προϋπολογισθείσας αξίας 162.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε είδη
ζαχαροπλαστικής.
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Άρθρο 4ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
[ΓΟ : άρθρο 4, παραγρ. 1] Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα άλλων εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Μετά
τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου, τα αποτέλεσμα του διαγωνισμού
ματαιώνονται, εφόσον το αρμόδιο όργανο δεν έχει αποφασίσει για την κατακύρωση ή όχι
της προμήθειας.

ΜΕΡΟΣ 2ο : Στοιχεία Προμήθειας

Άρθρο 5ο
Αντικείμενο διαγωνισμού
1.

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια «Αρτοσκευασμάτων,
Σφολιατοειδών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής» και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας
διάρκεια δύο (2) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής
εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 716.814,16 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ
13%] ενώ 810.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και
του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και του δικαιώματος ανανέωσης της σύμβασης
(270.000,00 € ετησίως για 2 + 1 έτη ), προς κάλυψη αναγκών των κυλικείων, της
τροφοδοσίας, των Λεσχών και των Πρατηρίων των παρακάτω Μονάδων :

α.
112 ΠΜ και ΚΕΑ (πρώην ΕΡΓ. Α/Κ – ΕΕΟ (παράδοση στην
περιοχή Ελευσίνας).
β.

251 ΓΝΑ και Μ. ΓΕΑ (παράδοση στην περιοχή Παπάγου)

γ.

128 ΣΕΤΗ και 21 ΜΚΒ (παράδοση στην ευρύτερη περιοχή

δ.

114 ΠΜ (παράδοση στην Τανάγρα Βοιωτίας).

ε.

ΚΕΔΑ/Ζ (παράδοση στο Ζούμπερι).

Ελληνικού).
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2.
Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορά για όλα τα είδη ή
για μέρος των ειδών (από τις κατηγορίες αρτοσκευάσματα, σφολιατοειδή και είδη
ζαχαροπλαστικής).
3.
Η Υπηρεσία δύναται να αναδείξει περισσότερους του ενός μειοδότες,
ανά κατηγορία ειδών (αρτοσκευάσματα – σφολιατοειδή – είδη ζαχαροπλαστικής).
Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα μειοδοτήσει σε κάθε κατηγορία
(βάσει του μέσου όρου των τιμών των βασικών ειδών που θα προσφέρει).
Άρθρο 6ο
Έναρξη και Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Προσφορών – Διενέργεια
Διαγωνισμού

1.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 15η
Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ.
2.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 22η Ιανουαρίου
2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
3.
[ΓΟ : άρθρο 7, παραγρ. 2]
Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική
διαδικασία αποσφράγισης των πρoσφoρώv τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 29η Ιανουαρίου 2015
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
Άρθρο 7ο
Κρατήσεις
1.
Στην προσφερόμενη τιμή των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται
πέρα των λοιπών δαπανών που καθορίζονται από τη διακήρυξη (π.χ έξοδα μεταφοράς)
οι κρατήσεις, που αναλύονται ως ακολούθως :

α.

4 % υπέρ ΜΤΑ

β.

2 % υπέρ ΕΛΟΑΑ (πρώην ΤΑΣΑ)

γ.

0,144% υπέρ (Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου)

δ.
0,1036% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου).
Σύνολο κρατήσεων : 6,2476 %
2.

Επίσης, ο προμηθευτής επιβαρύνεται με :
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α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την
παράδοση του ειδών στις διάφορες Μονάδες της ΠΑ.
β.

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διάφορων Ασφαλιστικών Ταμείων

γ.

Το κόστος τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων.

κλπ.

3.
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται βαρύνουν τον
προμηθευτή (Αποφ. Φ.800/11611/28-4-98/ΥΕΘΑ).
4.
[ΓΟ : άρθρο 13, παραγρ. 8] Κατά την πληρωμή του τιμήματος της
προμήθειας παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παραγρ. 2 του
Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, φόρος εισοδήματος 4%, ο οποίος
υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών, ενώ οι προμηθευτές εξωτερικού
(αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων
αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας μόνιμης
εγκατάστασής τους. Ομοίως, κατά την πρώτη πληρωμή παρακρατείται το ποσό που
αντιστοιχεί στα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θέματος.

Άρθρο 8ο
Εγγυήσεις

1.

[ΓΟ : άρθρο 14, παραγρ. 2]

Εγγύηση συμμετοχής :

α.
Σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετάσχουν για μέρος των
ειδών, υποχρεούνται, αναλόγως της κατηγορίας ή των κατηγορών των ειδών και βάσει
της εκτιμώμενης ποσοστιαίας αναλογίας αυτών, στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής ως κάτωθι :

(1)

Για τα αρτοσκευάσματα, ποσό : 7.168,14 ευρώ.

(2)

Για τα σφολιατοειδή, ποσό : 4.300,88 ευρώ.

(3)

Για τα είδη ζαχαροπλαστικής, ποσό : 2.867,26 ευρώ.

2.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Σε περίπτωση ανάδειξης περισσοτέρων
μειοδοτών προμηθευτών, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των
συμβάσεων που θα προσκομίσουν θα διαφοροποιούνται αναλόγως της συμβατικής
αξίας των ειδών που θα κατακυρωθούν στον κάθε προμηθευτή.
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Άρθρο 9ο
Διάρκεια Σύμβασης – Αναπροσαρμογή Τιμών
1.
Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι δύο (2) ετών, με
δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
της αρχικής σύμβασης, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
2.
Οι τιμές των ειδών θα παραμείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης καθώς και της τυχόν ανανέωσης αυτής.
3.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα
ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης των
κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε
επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων.
4. Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι θα καθορίζονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αυξομειώνοντας αναλόγως τις τιμές των
ειδών.

ΜΕΡΟΣ 3ο : Λοιποί Ειδικοί Όροι
Άρθρο 10ο
Κωδικοποίηση
Δεν απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών.

Άρθρο 11ο
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του
προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας, στην έδρα των Μονάδων.
2.
Τα είδη θα παραδίδονται στα Μερικά Κυλικεία ή το Κεντρικό Κυλικείο ή τις
Διαχειρίσεις Τροφοδοσίες – Λέσχες των Μονάδων, καθημερινά και σε ορισμένες
περιπτώσεις και Κυριακές – Αργίες, σε χρόνο που θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα
των Μονάδων και εντός 24 ωρών από την παραγγελία, ανεξάρτητα από το μέγεθος
αυτής.

Σελ. 59

3.
Η συσκευασία των ειδών θα είναι όπως του εμπορίου, σύμφωνη πάντα με
το πνεύμα των Διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και βάσει των
τεχνικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση, ενώ σε
εμφανές σημείο της συσκευασίας θα αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω
ενδείξεις :
α.

Επωνυμία του προμηθευτή.

β.

Είδος και ποσότητα του προϊόντος.

γ.

Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του.

δ.

Ημερομηνία παραγωγής ή λήξης του προϊόντος.

4.
Για όσα είδη δεν είναι τυποποιημένα ή δεν τυλίγονται, θα ακολουθείται η
παρακάτω, κατά είδος, διαδικασία συσκευασίας – μεταφοράς – διάθεσης :
α.

Σφολιατοειδή

(τυρόπιτες,

λουκανόπιτες,

σπανακόπιτες

κλπ) :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται

αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα.
▬ Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μια στρώση, απαγορευμένης της
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή.
▬ Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα με μικρή χαρτοσακούλα ή
αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της προηγούμενης ημέρας,
απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
β.

Αρτοσκευάσματα :

Τοστ – σάντουιτς :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία
έως 5ο C σε ατομική συσκευασία.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την

ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
Πίτσες :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Τα ψημένα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μια στρώση,
απαγορευμένης της μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή.
▬ Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα με μικρή χαρτοσακούλα ή
αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της προηγούμενης ημέρας,
απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
Κέικ – μηλόπιτα :
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▬ Η μεταφορά – συσκευασία και διάθεση των ειδών θα είναι σε υλικό συσκευασίας

κατάλληλο και εγκεκριμένο για τρόφιμα από τον ΚΤΠ, απαγορευμένης της διάθεσής τους
σε «χύδην» μορφή.
Ντόνατς :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα.
▬ Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μια στρώση, απαγορευμένης της
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή.
▬ Επιτρέπεται η μεταφορά και διάθεση σε ατομική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα.
Κρουασάν :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συμπιεσθεί και κακοποιηθεί λόγω
κακής μεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας καθώς και η διάθεση προϊόντων
που δεν έχουν ατομική συσκευασία.
Λοιπά αρτοσκευάσματα (σταφιδόψωμο, κουλούρια κλπ) :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα.
▬ Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μια στρώση, απαγορευμένης της
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή.
γ.

Είδη ζαχαροπλαστικής :

Διάφορα γλυκά ταψιού (μπακλαβάς, κανταΐφι κλπ) :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Τα είδη θα διατίθενται προς κατανάλωση σε ομαδική ή ατομική συσκευασία, πάντα
όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εμβαπτισμένα ή διαποτισμένα με την ανάλογη
ποσότητα σιροπιού.
▬ Ομαδική συσκευασία σε ανοξείδωτες λαμαρίνες κατάλληλου σχήματος και μεγέθους
είναι επιτρεπτή.
▬ Η ατομική συσκευασία από σελοφάν ή άλλο υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και

εγκεκριμένο από τον ΚΤΠ, η οποία, συσκευασία, θα πρέπει να έχει την απαραίτητη
στεγανότητα και συνοχή.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 5 ημερών από την
ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
Πάστες :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία όχι
μεγαλύτερη από 7ο C.
▬ Τα είδη μεταφέρονται σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία
από εξωτερικούς ρύπους.
▬ Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος – συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να
παρατίθενται χωρίς δισκάριο.
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▬ Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Απαγορεύεται η παράθεσή τους με

χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς δισκάριο ή χωρίς κουταλάκι – πηρουνάκι.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την
ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
Εκλέρ – κωκ :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία όχι
μεγαλύτερη από 4ο C.
▬ Τα είδη μεταφέρονται σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία
από εξωτερικούς ρύπους.
▬ Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος – συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να
παρατίθενται χωρίς δισκάριο. Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την
ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
5.
Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία παραγωγής – διακίνησης –
εμπορίας και διάθεσης όλων των παραπάνω προς προμήθεια ειδών, θα
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ 2012.
6.
Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των ειδών
στις Μονάδες, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με την απαιτούμενη
ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που μεταφέρουν. Ακόμα, ο
χώρος τοποθέτησης των προϊόντων θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να
απολυμαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Σχετική βεβαίωση απολύμανσης να
βρίσκεται στη διάθεση του επιθεωρούντος Αξκού (ΥΚ), σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου.
7..
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα
αλλοιωμένα είδη, καθώς και τα είδη για τα οποία έχει λήξει η ημερομηνία ανάλωσής τους,
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι
προβλεπόμενες κυρώσεις.
8.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε
υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του προμηθευτή, καθώς και των
συνεργαζόμενων, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονομικές Διατάξεις.
9.
Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με παρουσία του προμηθευτή
ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα
οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν
υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους :
α.

Μικροβιολογικό.

β.

Χημική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

10.
Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το
κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης τον προμηθευτή θα βαρύνει και το
κόστος των ελέγχων – αναλύσεων.
11.
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων
δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων,
επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά το περιεχόμενο της
σύμβασης και την Εθνική Νομοθεσία.
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12.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει :
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδος.

β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού των Μονάδων και να σέβεται τους νόμους και τον
κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
13.
Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εισερχόμενο στις Μονάδες προσωπικό
του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι δε θα έχει καμιά
εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από την ΠΑ και θα τηρεί την κείμενη
νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.
14.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα.
15.
Ο προμηθευτής ευθύνεται για τη συντήρηση, καλή λειτουργία και
αντικατάσταση του εξοπλισμού που θα διαθέσει στη Μονάδα (ψυκτικές βιτρίνες,
τοστιέρες, θερμοθάλαμοι κλπ), καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 12ο
Διενέργεια Ελέγχων – Δειγματοληπτικών Εξετάσεων
1.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε
υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του προμηθευτή και των
συνεργαζόμενων εμπόρων, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τις εκάστοτε
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
2.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη
παρασκευής των ειδών στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Επιτροπής της Υπηρεσίας,
προκειμένου ελέγχεται η υγειονομική τους καταλληλότητα.
3.
Η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του προμηθευτή ή
του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα και αντιδείγματα των ειδών τα
οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν
υπάρχει Στρατιωτικό), για τη διενέργεια μικροβιολογικού ελέγχου, χημικής ανάλυσης και
ιστολογικής εξέτασης.
4.
Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το
κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης τον προμηθευτή θα βαρύνει και το
κόστος των χημικών αναλύσεων – εξετάσεων.
5.
Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων.
6.
Επισημαίνεται ότι, όλες οι διαδικασίες που αφορούν στη διενέργεια των
εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στο άρθρο 36 του ΠΔ 118/07, περί «Δειγμάτων –
Δειγματοληψίας και Εργαστηριακών Εξετάσεων».
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Άρθρο 13ο
Τελικές Διατάξεις
1.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα συμπεριληφθούν ως αναπόσπαστα
μέρη (παραρτήματα), οι τιμοκατάλογοι των ειδών που θα κατατεθούν από την εταιρεία.
Επισημαίνεται ότι :
α.
Η Υπηρεσία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επιλογής των ειδών
που θα παραγγέλλει.
β.
Τυχόν εμπλουτισμός ή τροποποίηση των εγκεκριμένων
καταλόγων, θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της ΔΑΥ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί
τροποποίησης συμβάσεων.
2.

Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα :

α.
Μονομερούς λύσης της σύμβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη
διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησή της ή κριθεί
ασύμφορη.
β.
Τροποποίησης όρων της σύμβασης καθώς και επέκτασή της προς
κάλυψη απαιτήσεων άλλων Μονάδων της ΠΑ, εφόσον απαιτηθεί, κατόπιν κοινής
συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
3.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

4.
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
5.
Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή
τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε
αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με την καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
6.
Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα
επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που
αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, υπάγονται στη
δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η
σύμβαση.
7.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς
την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης σε όλη τη διάρκειά της, η διαφορά θα
τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο μερών υπό την κρίση των αρμοδίων
δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η απόφαση
καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ
των συμβαλλομένων καταδικαζόμενο.
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8.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την
παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή ο οποίος και
οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία
περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

Σμήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 17/2014)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας…………………………
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύησή μας υπ΄ αριθ. ……………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………….
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
………………….
για
την
Εταιρεία
…………………………………………………………..
οδός
…………………………..
αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρεία 1)
…………………………... και 2) ……………………………. ατομικά για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας
τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), για τη συμμετοχή της στο
διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του, για την
προμήθεια ………………………..… σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ………………...
διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ΄ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς
της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του
βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Σελ. 66

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας…………………………
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύηση μας υπ΄ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία
……………………….) οδός …………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής
πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την
προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας ……………………………
(εκτελούμενη δυνάμει της υπ΄ αριθ. …../2014 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προμηθειών
της ΠΑ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το
5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ ……………………............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών
1)
…………….……
……………………..
και
2)
………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης
Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως
και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να
καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις
ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση
σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή

Σελ. 67

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 17/2014)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_______________________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ___________________________________________
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ___________________________________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ________________________________________
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
α.____________________________________________________________
β.____________________________________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ____________________________________(ολογράφως)
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α. (εκδίδουσα αρχή)______________________(ημερομ. Έκδοσης)________
β. ισχύς άδειας μέχρι ____________________________________________
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ
α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία______________________________________
β. Αστιατρική Υπηρεσία___________________________________________
γ. Άλλες αρχές (Δημόσιες – Στρατιωτικές)_____________________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
α.___________________________________________________(Πρόεδρος)
β.____________________________________________________________
γ.____________________________________________________________
δ._______________________________________________________(μέλη)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_____________________________________________
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ__________________________________________________

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Στην επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά και Υγειονομικός Αξκος.

Σελ. 68

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Πηγές μολύνσεως έξω
από τις εγκαταστάσεις.

2. Υγιεινή της
της εγκατάστασης.

αυλής

ΚΤΗΡΙΑ
3. Δάπεδα, Πατώματα και
Οροφές

4. Αερισμός

5. Φωτισμός

6. Παροχή νερού

Επιθεωρήστε σε μια λογική ακτίνα περίπου
250 μέτρων από τις κύριες εγκαταστάσεις για:
•Καταστάσεις που δημιουργούν σκόνη
•Βιομηχανίες που μολύνουν
•Λιμνάζοντα νερά
•Μετεωρολογικές καταστάσεις που μολύνουν
το περιβάλλον
•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων
•Ανοικτές αποχετεύσεις
•Ακάλυπτα σκουπίδια
•Περίφραξη αυλής
•Μέγεθος της αυλής
•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους
•Λιμνάζοντα νερά
•Ανοικτές αποχετεύσεις
•Ακάλυπτα σκουπίδια
•Καθαριότητα της αυλής
•Προστασία κατά εντόμων
•Καταπολέμηση πτηνών
•Λεία τοιχώματα
•Ρωγμές
•Καθαριότητα
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και
απολυμάνσεως
•Προστασία από ιπτάμενα έντομα
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών
•Αυτοματισμός στις πόρτες
•Μέσα καθαρισμού
•Χρήση ανεπεξέργαστου αμιάντου
•Σχετικές επιγραφές και σήματα
•Επάρκεια μηχανικού φυσικού αερισμού
•Φίλτρα
•Κλιματισμός
•Καταλληλότητα φωτισμού
•Επάρκεια φυσικού φωτισμού
•Επάρκεια τεχνητού φωτισμού
•Προέλευση νερού
•Ποσιμότητα
•Κρύο νερό
•Ζεστό νερό
•Μορφή επεξεργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σελ. 69

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

•Αριθμός διαθεσίμων – τύποι
•Δάπεδα – τοιχώματα
•Στεγνωτήρια χεριών
•Εξαερισμός
•Καθρέπτες
•Φωτισμός
•Απολύμανση και καθαριότητα
•Παροχές νερού, επάρκεια, διανομή.
•Σαπούνι
•Χαρτί τουαλέτας
•Επικοινωνία με τους χώρους W.C.
•Ενδιάμεσος αεριζόμενος χώρος
•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος
•Επιγραφές και σήματα
•Έλεγχος για ανοικτά σημεία στο σύστημα
αποχέτευσης
8. Αποχέτευση
•Συνέχεια αποχετεύσεως
•Επάρκεια λειτουργίας
•Βιολογικός καθαρισμός
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείμενο
9. Επάρκεια
σύμφωνα με την αλυσίδα παραγωγής
εξοπλισμού
( καθυστερήσεις)
•Επιφάνεια εργασίας – τύπος
•Όργανα ελέγχου
•Περιοδική συντήρηση
10. Συντήρηση
•Ικανότητα για επισκευή βλαβών
εξοπλισμού
•Ικανότητα αντικατάστασης ανταλλακτικών ή
μηχανημάτων
11. Συχνότητα και επάρκεια •Συχνότητα
καθαριότητας και
•Αποτελεσματικότητα
απολυμάνσεως
•Μέθοδοι
μηχανημάτων
12. Εκσυγχρονισμός
•Χρησιμοποίηση συγχρόνων μηχανημάτων
μηχανημάτων
•Πρόγραμμα για μελλοντικό εκσυγχρονισμό
7. Τουαλέτες

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
13. Αποθήκες
πρώτων υλών

14. Αποθήκες για τα
τελικά προϊόντα

•Δυνατότητα
•Δάπεδο –τοιχώματα-οροφές
•Κοινή αποθήκευση προϊόντων
•Αερισμός
•Φωτισμός
•Συχνότητα και επάρκεια
καθαριότητας και απολυμάνσεως
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών
•Αποθήκευση
•Θερμοκρασία
•Υγρασία
•Όργανα μέτρησης υγρασίας
•Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σελ. 70

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
15. Προέλευση
πρώτων υλών
16. Επιθεώρηση των
πρώτων υλών κατά
την διάρκεια της
παραγωγής
(αλυσίδα παραγωγής)
Α/Α

17. Εργαστηριακές
εγκαταστάσεις και
υποστήριξη

18. Υγιεινή
προσωπικού

19. Μέσα
μεταφοράς

20. Ικανότητα
ημερήσιας παραγωγής
21. Γενικές
Παρατηρήσεις

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
•Διαχωρισμός των καθαρών και μη χώρων
•Ταυτότητα πρώτων υλών
•Συχνότητα
•Αριθμός δειγμάτων που στέλνονται για
εργαστηριακή εξέταση
•Είδος εργαστηριακής εξέτασης
•Επάρκεια του χρησιμοποιουμένου
εργαστηρίου
•Όργανα
•Επιστημονικό προσωπικό
•Τεχνικό προσωπικό
•Επάρκεια
•Κατάσταση υγείας προσωπικού
•Προσωπική υγιεινή
•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας
•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού
εφ’ όσον απαιτείται και συχνότητα
•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών
πλυσίματος.
•Προστατευτικός ιματισμός.
•Καθαριότητα ιματισμού.
•Απολυμαντικά μέσα χειρών
•Αυτοματισμοί απολυμάνσεως
•Επάρκεια του δικτύου μεταφορών
•Συχνότητα καθαριότητας – απολύμανσης
•Μεταφορική ικανότητα
•Αριθμός ψυκτικών μηχανημάτων
• Δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας –
υγρασίας χώρου μεταφοράς
•Ποία η ποσότητα που παράγεται στις
εγκαταστάσεις
α. τεμάχια σε 24 ώρες
β. τεμάχια σε 12 ώρες
•Προηγούμενες αποδόσεις
•Θέσεις της βιομηχανίας
•Βιωσιμότητα
•Επάρκεια εργατικού δυναμικού
•Εμπειρία
•Επίβλεψη και διοίκηση
•Αντιπυρικά μέτρα
•Ασφάλεια προσωπικού
•Ευκολίες πρώτων βοηθειών
•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των
επιτροπών, από την συνδρομή του οποίου
εξαρτάται
η
εμπρόθεσμη,
άρτια
και
συμφέρουσα για την Υπηρεσία εκτέλεση των
προμηθειών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σελ. 71

Καταγράψτε τα προϊόντα που παράγονται : _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ_______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____

(Ημερομηνία)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

: Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη «ουδέν».

Σελ. 72

ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ________________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ________________________________________________________
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ________________________________________
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πηγές μολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις
Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΘΜΟΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ

10 Χ
12 Χ

ΚΤΙΡΙΑ
Δάπεδα – τοιχώματα
Αερισμός
Φωτισμός
Νερό
Τουαλέτες
Αποχέτευση
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επάρκεια
Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και
απολυμάνσεως των μηχανημάτων
Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού
ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αποθήκες για πρώτες ύλες
Αποθήκες για τελικά προϊόντα
Προέλευση πρώτων υλών
Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής
Εργαστηριακές εξετάσεις και υποστήριξη
Υγιεινή προσωπικού
Μέσα μεταφοράς
Ημερήσια ικανότητα παραγωγής
Γενικές παρατηρήσεις
Συνολική βαθμολογία σε μόρια

15 Χ
6Χ
6Χ
10 Χ
10 Χ
8Χ
18 Χ
12 Χ
11 Χ
11 Χ
20 Χ
14 Χ
5Χ
34 Χ
33 Χ
60 Χ
16 Χ
11 Χ
11 Χ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

: Όταν ένα θέμα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο
Βαθμός 2. Αυτό θα εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθμό μονάδων στο φύλλο επιθεώρησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

Σελ. 73

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Η κλίμακα βαθμολογήσεως για κάθε παράμετρο είναι χωρισμένη σε τέσσερις
βαθμίδες ως ακολούθως :
0
1
2
3

=
=
=
=

μη αποδεκτό
ανεπιθύμητο αλλά αποδεκτό
αποδεκτό
πολύ αποδεκτό

Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθμολόγηση :
Βαθμός 3

Πολύ αποδεκτό

– Υποδειγματική εγκατάσταση
– Εξοπλισμός άρτιος – πρακτική εργασίας
– Δεν αναμένονται σφάλματα
– Εντύπωση αρίστη

Βαθμός 2

Αποδεκτό

– Ικανοποιητική εγκατάσταση
– Ικανοποιητική Υγιεινή
– Πρακτική εργασίας
– Σύγχρονος εξοπλισμός
– Εντύπωση καλή – λίαν καλή

Βαθμός 1

Ανεπιθύμητο
Αλλά αποδεκτό

– Γενικό επίπεδο
– Πρακτική εργασίας
– Εξοπλισμός κλπ.
– αφήνουν περιθώρια για βελτίωση, αλλά
δεν είναι απειλή για την αξιοπιστία της
ποιότητας του προϊόντος.

Βαθμός 0

Μη αποδεκτό

– Πρακτική εργασίας
– Εξοπλισμός κλπ με σοβαρές ατέλειες
– Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος
θα έμπαινε σε αμφισβήτηση.

Η απόδοση του βαθμού 0 (μηδέν) σε μία από τις παραμέτρους κάνει
την εγκατάσταση ή βιομηχανία μη αποδεκτή μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες
βελτιώσεις.

Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συμπληρώσει
το φύλλο
επιθεωρήσεως Βιομηχανιών – Τροφίμων με την κατάλληλη βαθμολογία αναλυτικά για
κάθε αντικείμενο θέματος.
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 21 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθμό) θα
μεταφερθεί αντίστοιχα στο φύλλο βαθμολογήσεως προκειμένου μετά τον
πολλαπλασιασμό τους με τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική
βαθμολογία.
Το βαθμολογικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο υψηλότερος δυνατός
βαθμός των μορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή μια
βιομηχανία είναι τα 650 μόρια (65%).
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 17/2014)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ

ΟΝΟΜΑ_____________________________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ________________________________________ΤΗΛ_____________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_________________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_________________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ____________________________________(ολογράφως)
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α. (εκδίδουσα αρχή)_________________(ημερομ. Έκδοσης)_____________
β. ισχύς άδειας μέχρι ____________________________________________
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ
α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία______________________________________
β. Αστιατρική Υπηρεσία___________________________________________
γ. Άλλες αρχές (Δημόσιες – Στρατιωτικές)_____________________________
______________________________________________________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
α.___________________________________________________(Πρόεδρος)
β.____________________________________________________________
γ.____________________________________________________________
δ._______________________________________________________(μέλη)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ__________________________________________
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ______________________________________________
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Στην επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά και Υγειονομικός Αξκος.
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Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Πηγές μολύνσεως έξω
από τις εγκαταστάσεις.

2. Υγιεινή της
της εγκατάστασης.

αυλής

Επιθεωρήστε σε μια λογική ακτίνα περίπου
250 μέτρων από τις κύριες εγκαταστάσεις για:
•Καταστάσεις που δημιουργούν σκόνη
•Βιομηχανίες που μολύνουν
•Λιμνάζοντα νερά
•Μετεωρολογικές καταστάσεις που μολύνουν
το περιβάλλον
•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων
•Ανοικτές αποχετεύσεις
•Ακάλυπτα σκουπίδια
•Περίφραξη αυλής
•Μέγεθος της αυλής
•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους
•Λιμνάζοντα νερά
•Ανοικτές αποχετεύσεις
•Ακάλυπτα σκουπίδια
•Καθαριότητα της αυλής
•Προστασία κατά εντόμων
•Καταπολέμηση πτηνών

ΚΤΗΡΙΑ
3. Δάπεδα, Πατώματα και
Οροφές

4. Αερισμός

•Λεία τοιχώματα
•Ρωγμές
•Καθαριότητα
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και
απολυμάνσεως
•Προστασία από ιπτάμενα έντομα
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών
•Αυτοματισμός στις πόρτες
•Μέσα καθαρισμού
•Χρήση ανεπεξέργαστου αμιάντου
•Σχετικές επιγραφές και σήματα
•Επάρκεια μηχανικού φυσικού αερισμού
•Φίλτρα
•Κλιματισμός
•Καταλληλότητα φωτισμού
•Επάρκεια φυσικού φωτισμού
•Επάρκεια τεχνητού φωτισμού

5. Φωτισμός

6. Παροχή νερού

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

•Προέλευση νερού
•Ποσιμότητα
•Κρύο νερό
•Ζεστό νερό
•Μορφή επεξεργασίας

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
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•Αριθμός διαθεσίμων – τύποι
•Δάπεδα – τοιχώματα
•Στεγνωτήρια χεριών
•Εξαερισμός
•Καθρέπτες
•Φωτισμός
•Απολύμανση και καθαριότητα
•Παροχές νερού, επάρκεια, διανομή.
•Σαπούνι
•Χαρτί τουαλέτας
•Επικοινωνία με τους χώρους W.C.
•Ενδιάμεσος αεριζόμενος χώρος
•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος
•Επιγραφές και σήματα
•Έλεγχος για ανοικτά σημεία στο σύστημα
αποχέτευσης
•Συνέχεια αποχετεύσεως
8. Αποχέτευση
•Επάρκεια λειτουργίας
•Βιολογικός καθαρισμός
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείμενο
9. Επάρκεια εξοπλισμού
σύμφωνα με την αλυσίδα παραγωγής
( καθυστερήσεις)
•Επιφάνεια εργασίας – τύπος
•Όργανα ελέγχου
•Περιοδική συντήρηση
10. Συντήρηση
•Ικανότητα για επισκευή βλαβών
εξοπλισμού
•Ικανότητα αντικατάστασης ανταλλακτικών ή
μηχανημάτων
11. Συχνότητα και επάρκεια •Συχνότητα
καθαριότητας και
•Αποτελεσματικότητα
απολυμάνσεως
•Μέθοδοι
μηχανημάτων
12. Εκσυγχρονισμός
•Χρησιμοποίηση συγχρόνων μηχανημάτων
μηχανημάτων
•Πρόγραμμα για μελλοντικό εκσυγχρονισμό
7. Τουαλέτες

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
13. Αποθήκες
πρώτων υλών

14. Αποθήκες για τα
τελικά προϊόντα

•Δυνατότητα
•Δάπεδο –τοιχώματα-οροφές
•Κοινή αποθήκευση προϊόντων
•Αερισμός
•Φωτισμός
•Συχνότητα και επάρκεια
καθαριότητας και απολυμάνσεως
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών
•Αποθήκευση
•Θερμοκρασία
•Υγρασία
•Όργανα μέτρησης υγρασίας
•Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας
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ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
15. Προέλευση πρώτων
υλών
16. Επιθεώρηση των
πρώτων υλών κατά
την διάρκεια της
παραγωγής
(αλυσίδα παραγωγής)
Α/Α

17. Εργαστηριακές
εγκαταστάσεις και
υποστήριξη

18. Υγιεινή
προσωπικού

19. Μέσα
μεταφοράς

20. Ικανότητα
ημερήσιας παραγωγής
21. Γενικές
Παρατηρήσεις

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
•Διαχωρισμός των καθαρών και μη χώρων
•Ταυτότητα πρώτων υλών
•Συχνότητα
•Αριθμός δειγμάτων που στέλνονται για
εργαστηριακή εξέταση
•Είδος εργαστηριακής εξέτασης
•Επάρκεια του χρησιμοποιουμένου
εργαστηρίου
•Όργανα
•Επιστημονικό προσωπικό
•Τεχνικό προσωπικό
•Επάρκεια
•Κατάσταση υγείας προσωπικού
•Προσωπική υγιεινή
•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας
•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού
εφ’ όσον απαιτείται και συχνότητα
•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών
πλυσίματος.
•Προστατευτικός ιματισμός.
•Καθαριότητα ιματισμού.
•Απολυμαντικά μέσα χειρών
•Αυτοματισμοί απολυμάνσεως
•Επάρκεια του δικτύου μεταφορών
•Συχνότητα καθαριότητας – απολύμανσης
•Μεταφορική ικανότητα
•Αριθμός ψυκτικών μηχανημάτων
• Δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας –
υγρασίας χώρου μεταφοράς
•Ποια η ποσότητα που παράγεται στις
εγκαταστάσεις
α. τεμάχια σε 24 ώρες
β. τεμάχια σε 12 ώρες
•Προηγούμενες αποδόσεις
•Θέσεις της βιομηχανίας
•Βιωσιμότητα
•Επάρκεια εργατικού δυναμικού
•Εμπειρία
•Επίβλεψη και διοίκηση
•Αντιπυρικά μέτρα
•Ασφάλεια προσωπικού
•Ευκολίες πρώτων βοηθειών
•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των
επιτροπών, από την συνδρομή του οποίου
εξαρτάται
η
εμπρόθεσμη,
άρτια
και
συμφέρουσα για την Υπηρεσία εκτέλεση των
προμηθειών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Καταγράψτε τα προϊόντα που εκπροσωπούνται _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______

(Ημερομηνία)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη «ουδέν».

– Ελέγχονται οι παραγωγικές μονάδες που αντιπροσωπεύουν ή προμηθεύονται οι
αντιπρόσωποι – μεταπωλητές τα αντίστοιχα προϊόντα και επισυνάπτονται τα αναλυτικά
φύλλα επιθεώρησής των όπως καθορίζεται στο παράρτημα «Α» για κάθε παραγωγική
μονάδα ξεχωριστά.
– Οι αντιπρόσωποι – μεταπωλητές θα απορρίπτονται για τα είδη που παράγουν
παραγωγικές μονάδες που έχουν απορριφθεί
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ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΟΥ _____________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
___________________________________________________________________
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 Πηγές μολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις
2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΘΜΟΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ

10 Χ
12 Χ

ΚΤΙΡΙΑ
Δάπεδα – τοιχώματα
Αερισμός
Φωτισμός
Νερό
Τουαλέτες
Αποχέτευση
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
9 Επάρκεια
10 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
3
4
5
6
7
8

15 Χ
6Χ
6Χ
10 Χ
10 Χ
8Χ
34 Χ
35 Χ

11
12
13
14
15
16

Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και
απολυμάνσεως των μηχανημάτων
Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Αποθήκες
Υγιεινή προσωπικού
Μέσα μεταφοράς
Γενικές παρατηρήσεις
Συνολική βαθμολογία σε μόρια

25 Χ
11 Χ
64 Χ
60 Χ
16 Χ
11 Χ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Όταν ένα θέμα ελέγχου προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθμός 2. Αυτό θα
εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθμό μονάδων στο φύλλο επιθεώρησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Η κλίμακα βαθμολογήσεως για κάθε παράμετρο είναι χωρισμένη σε τέσσερις
βαθμίδες ως ακολούθως :

Σελ. 80

0
1
2
3

=
=
=
=

μη αποδεκτό
ανεπιθύμητο αλλά αποδεκτό
αποδεκτό
πολύ αποδεκτό

Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθμολόγηση :
Βαθμός 3

Πολύ αποδεκτό

– Υποδειγματική εγκατάσταση
– Εξοπλισμός άρτιος – πρακτική εργασίας
– Δεν αναμένονται σφάλματα
– Εντύπωση αρίστη

Βαθμός 2

Αποδεκτό

– Ικανοποιητική εγκατάσταση
– Ικανοποιητική Υγιεινή
– Πρακτική εργασίας
– Σύγχρονος εξοπλισμός
– Εντύπωση καλή – λίαν καλή

Βαθμός 1

Ανεπιθύμητο
Αλλά αποδεκτό

– Γενικό επίπεδο
– Πρακτική εργασίας
– Εξοπλισμός κλπ
– Αφήνουν περιθώρια για βελτίωση, αλλά
δεν είναι απειλή για την αξιοπιστία της
ποιότητας του προϊόντος.

Βαθμός 0

Μη αποδεκτό

– Πρακτική εργασίας
– Εξοπλισμός κλπ με σοβαρές ατέλειες
– Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος
θα έμπαινε σε αμφισβήτηση.

Η απόδοση του βαθμού 0 (μηδέν) σε μία από τις παραμέτρους κάνει
την εγκατάσταση ή βιομηχανία μη αποδεκτή μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες
βελτιώσεις.

Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συμπληρώσει
το φύλλο
επιθεωρήσεως αντιπροσώπων – μεταπωλητών με την κατάλληλη βαθμολογία αναλυτικά
για κάθε αντικείμενο θέματος.
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 16 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθμό) θα
μεταφερθεί αντίστοιχα στο φύλλο βαθμολογήσεως προκειμένου μετά τον
πολλαπλασιασμό τους με τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική
βαθμολογία.
Το βαθμολογικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο υψηλότερος δυνατός
βαθμός των μορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτός ο
αντιπρόσωπος– μεταπωλητής είναι τα 650 μόρια (65%).
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 17/2014)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄»
Τεχνικές Προδιαγραφές ειδών
Α΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α–1

1.

ΤΥΡΟΠΙΤΑ

Περιγραφή

Παρασκευάζεται από σφολιάτα μέσα στην οποία ενθηκεύεται μια ποσότητα από γέμισμα. Το
γέμισμα αποτελείται συνήθως από τυρί φέτα οπότε αναφέρεται σαν παραδοσιακή ή χωριάτικη
τυρόπιτα ή με μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες τυρών που καθορίζονται στο άρθρο 83 του
ΚΤΠ.
2.

Βάρος

Βάρος κατά τεμάχιο 95 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί
κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3.

Εκατοστιαία σύνθεση
Σφολιάτα……………………………………………………………………………….80 %
Κρέμα γεμίσματος……………………………………………………………… .. 20 %

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών
4.1

Σφολιάτα. Περιέχει τα παρακάτω συστατικά.
Αλεύρι αρτοποιίας σκληρό………………………53 %
Μαργαρίνη…………………………………………44 %
Μαγειρικό αλάτι……………………………………. 1 %

4.2

Κρέμα γεμίσματος
Σιμιγδάλι……………………………………………30 %
Γάλα………………………………………………. .55 %
Πλήρη αυγά………………………………………..15 %

4.3

Τυρός μυζήθρα

Λίπος τυριού ως έχει κατ ελάχιστο…………… …8 %

Τυρός φέτα………………Λίπος τυριού ως έχει κατ΄ελάχιστο………………15%
5.

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την ελαχίστη απαίτηση ως προς το βάρος του

προϊόντος. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να ακολουθούν την εκατοστιαία αναλογία
(όπως αυτή καθορίζεται) για οποιοδήποτε βάρος πέραν του ελαχίστου.
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6.

Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις.
6.1

Παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα. Περιέχει τυρό φέτα σε ποσοστό 30% ο οποίος

προστίθεται σε αδρομερή μορφή (τρίματα) . Λίπος τυρού γεμίσματος κατ ελάχιστο 12% ως έχει.
6.2

Η λιπαρή ύλη που χρησιμοποιείται στην σφολιάτα (παρ. 4.1) δεν θα πρέπει να

παρουσιάζει σημείο τήξεως ανώτερο από 42º C
6.3

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του κώδικα

τροφίμων όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 679/86 ΑΧΣ ΦΕΚ 249/19.5.87
6.4

Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που

προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Είναι συσκευασμένα σε ειδικά χαρτοκιβώτια
ή μεταλλικά σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί
(λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα.
6.5

Το

προϊόν τοποθετείται και μεταφέρεται σε μία στρώση, απαγορευμένης της

μεταφοράς του με "χύδην" μορφή.
6.6

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα της προηγούμενης ημέρας

απαγορευομένης της διαθέσεως τους στην κατανάλωση.
6.7

Το προϊόν κατά την διάθεσή του συνοδεύεται από χαρτοπετσέτα με μικρή

χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα. Άπαντα βαρύνουν τον προμηθευτή.
6.8

Το προϊόν κατά την διάθεσή του να βρίσκεται σε θερμοκρασία ≥60˚C .Την θερμοκρασία

αυτή θα πρέπει να έχει το προϊόν στο ψυχρότερο σημείο του.
6.9
7.
7.1

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων – υποκατάστατων τυριών.

Εργαστηριακές σταθερές.
Μικροβιολογικές επί εψημένων προϊόντων.
Σαλμονέλλα spp……………………………………….απουσία στα 25 γρ.
E. coli…………………………………………………….απουσία στο

1 γρ.

Σταφυλόκοκκος παθογόνος ………………………….απουσία στο

1 γρ.

ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα)……………………….μέχρι 10
7.2

4

Μικροβιολογικές επί προϊόντων που είναι άψητα ή υπό κατάψυξη.
Σαλμονέλλα spp………………………………………..απουσία στα 25 γρ.
E. coli…………………………………………………………….μέχρι 102 ανά γρ.
Σταφυλόκοκκος παθογόνος…………………………………..μέχρι 102 ανά γρ.

7.3

Χημικές.
Σταθμική ανάλυση συστατικών.
Ολικά λιπαρά επί του γεμίσματος ως έχει επί ετοίμου προϊόντος…………..8%
Ολικά λιπαρά σφολιάτας επί ετοίμου προϊόντος…………………………… 10%
Υγρασία επί της σφολιάτας…………………………………………………….22%
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Α–2

1.

ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ

Περιγραφή.

Παρασκευάζεται όπως και η τυρόπιτα. Δύναται να απουσιάζει από το γέμισμα η κρέμα, και το τυρί
που προστίθεται είναι αποκλειστικά κασέρι. Το τυρί γεμίσματος δύναται να συνδυάζεται με κάποιο
τύπο

αλλαντικών

(συνήθως

ζαμπόν

μάλαξης)

οπότε

αναφέρεται

με

την

ονομασία

"ζαμπονοκασερόπιτα".
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί
κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3.

Eκατοστιαία σύνθεση.
Σφολιάτα……………………………………………………………………………….65%
Τυρός κασέρι με κρέμα γεμίσματος………………………………………………

4.

35%

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1 Σφολιάτα………………………………όπως περιγράφεται στην παρ. Α-1 και 4.1
4.2 Τυρός κασέρι. ……………………Λίπος τυρού ως έχει όχι λιγότερο από 16%
4.3 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α-1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1 Απαγορεύεται η μερική ή ολική προσθήκη μετουσιωμένου – ανακατεργασμένου τυρού.
5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση και ο αρωματισμός του προϊόντος.
5.3

Η λιπαρή ύλη που χρησιμοποιείται στην σφολιάτα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει

σημείο τήξεως ανώτερο των 42ºC.
5.4 Εφ όσον στο προϊόν περιέχεται και αλλαντικό ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώνει
στην προσφορά του με σαφήνεια τον τύπο και την προέλευσή του. Το αλλαντικό θα πρέπει να
εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΤΠ. Γίνονται αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου
χρησιμοποιείται ζαμπόν βιομηχανικού τύπου (μάλαξης) υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του
λειοτριβέντος κρέατος δεν υπερβαίνει το 10%.
5.5 Το προστιθέμενο αλλαντικό υποκαθιστά τον τυρό κασέρι στο γέμισμα σε ποσότητα 10
γρ. κατ ελάχιστο.
5.6 Μεταφορά , συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως και στη τυρόπιτα (Α-1 παρ.
5.4)
5.7
5.8

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων – υποκατάστατων τυριών.
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6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1 Μικροβιολογικές.

Ισχύουν οι σταθερές όπως αυτές περιγράφονται στο είδος τυρόπιτα (Α-1 παρ. 7.1 και 7.2).
6.2 Χημικές.
Σταθμική ανάλυση συστατικών.
Ολικά λιπαρά του τυρού γεμίσματος ως έχει επί ετοίμου προϊόντος ……….16%
Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν………………………… 10%
Υγρασία επί της σφολιάτας…………………………………………………….. 22%
6.3 Ιστολογικές (επί παρουσίας αλλαντικού).
Απουσία απαγορευμένων ιστών όπως προσδιορίζεται από τον ΚΤΠ (αρθρ. 89
παρ. 2)
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρέατος από το οποίο με οποιονδήποτε τρόπο
έχουν αφαιρεθεί συστατικά.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σόγιας με οποιαδήποτε μορφή.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών με εμπορική ονομασία που δεν
περιλαμβάνεται στον ΚΤΠ.
Σε περιπτώσεις που ο τύπος του αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ , ο
προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει και σχετική άδεια του ΓΧΚ καθώς και την
σύνθεση του προϊόντος.

Α–3

1.

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ – ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ

Περιγραφή.

Παρασκευάζεται με σφολιάτα και σπανάκι που έχει υποστεί καθαρισμό και κατεργασία με βρασμό
ή ατμό. Το γέμισμα είναι συνδυασμός από σπανάκι ή σπανάκι και τυρός φέτα.
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί
κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Σφολιάτα……………………………………………………………………………… 65%
Γέμισμα (σπανάκι ή σπανάκι με τυρό)……………………………………………… 35%
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4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Σφολιάτα. όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α-1 παρ 4.1)

4.2

Γέμισμα. Αποτελείται από σπανάκι πρώτης ποιότητος, απαλλαγμένο από γαιώδεις

προσμίξεις, φυτοφάρμακα ή φυτικούς ιστούς σε κατάσταση σήψεως. Το λαχανικό έχει υποστεί
κατεργασία με βρασμό, έχει προστεθεί μείγμα αυγού και τυρού φέτα σε τρίματα. Υπάρχει
παραλλαγή του προϊόντος που δεν συνοδεύεται από αυγά και τυρό φέτα, και φέρεται στην
κατανάλωση σαν νηστίσιμο.
4.3
5.

Υπ όψιν η παρ. 5 . του Α-1 που αναφέρεται στην σύνθεση.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1

Προσθήκη μαγειρικού άλατος και καρυκευμάτων κατά την κρίση του προμηθευτού.

5.2

Απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών προσμίξεων.

5.3

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ.

5.4 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α –
1 παρ. 6.4)
6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α-1 παρ.7.1

και 7.2)
6.2 Χημικές.
Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ ελάχιστο………………10%
Υγρασία επί της σφολιάτας………………………………………………………….22%
6.3 Ιστολογικές.
Φυτικοί ιστοί ξένοι προς το λαχανικό όχι περισσότερο από …………………..

2%

Απουσία ξένων σωμάτων και γαιωδών προσμίξεων.
Α–4

1.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΣΚΙ

Περιγραφή.

Η λουκανικόπιτα

παρασκευάζεται με σφολιάτα μέσα στην οποία ενθηκεύεται ένα "αυτοτελές"

τεμάχιο από λουκάνικο. Το πιροσκί είναι παραλλαγή του ανωτέρω. Αντί για σφολιάτα υπάρχει
απτοσκεύασμα ειδικού τύπου μέσα στο οποίο ενθηκεύεται ένα τεμάχιο από λουκάνικο
(συνήθως βραστό τύπου Φραγκφούρτης).
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί
κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
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3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Σφολιάτα η αρτοσκεύασμα……………………………………………………… 70 – 75%
Αλλαντικό – λοιπά συστατικά……………………………………………………30 – 25%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1 Σφολιάτα. Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ.4.1)
4.2 Αρτοσκεύασμα
4.3 Αλλαντικό. Αυτοτελές τεμάχιο από λουκάνικο Φραγκφούρτης που έχει υποστεί βρασμό

ή λουκάνικο χωριάτικο που έχει υποστεί έψηση. Το βάρος του αλλαντικού κυμαίνεται από 30 έως
35 γρ επί του ετοίμου προϊόντος.
4.4 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.
5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τεμαχίων αλλαντικού. Το λουκάνικο που προστίθεται

θα είναι αυτοτελές και αναλόγου βάρους.
5.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώνει στην προσφορά του τον τύπο του αλλαντικού
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει με σαφήνεια.
5.3 Το αλλαντικό εφ όσον είναι βραστού τύπου θα υφίσταται προκατεργασία βρασμού πριν
από την χρησιμοποίησή του.
5.4 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ.
5.5

Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στο είδος

τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 6.4)
6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α – 1).

6.2

Χημικές.
Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ ελάχιστο…………………10%
Υγρασία επί της σφολιάτας……………………………………………………22%

6.3

Ιστολογικές ( επί παρουσίας αλλαντικού)
Απουσία απαγορευμένων ιστών όπως καθορίζονται στον ΚΤΠ. αρθρ.89 παρ.2.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μη πλήρους κρέατος.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φυτικών πρωτεϊνών με σκοπό την υποκατάσταση

πρωτεϊνών κρέατος πέραν του 2%.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών με εμπορική ονομασία που δεν
περιλαμβάνεται ή δεν περιγράφεται στην σύμβαση.
Σε περιπτώσεις που ο τύπος του αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ ο
προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει και σχετική άδεια του ΓΧΚ καθώς και την σύνθεση του
προϊόντος.
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Α–5

1.

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ

Περιγραφή.

Παρασκευάζεται με σφολιάτα και ειδικό , συνήθως υπόγλυκο γέμισμα κρέμας. Διατίθεται στην
κατανάλωση με επίπαση άχνης ζάχαρης και κανέλλας.
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε έτοιμο προϊόν που έχει υποστεί
κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3.

Eκατοστιαία σύνθεση.
Σφολιάτα……………………………………………………………………………… 65%
Κρέμα γεμίσματος…………………………………………………………………… 35%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1 Σφολιάτα………………… Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 4.1)
4.2 Κρέμα γεμίσματος.
Σιμιγδάλι………………………………………………………………………… 35%
Πλήρες γάλα……………………………………………………………………. 30%
Πλήρη αυγά…………………………………………………………………….. 15%
Ζάχαρη…………………………………………………………………………… 15%
Βούτυρο………………………………………………………………………….. 5%
4.3 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
Όπως περιγράφονται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 6).

6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1 Μικροβιολογικές Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ.7.1).
6.2 Χημικές.
Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ ελάχιστο…………………..10%
Υγρασία επί σφολιάτας………………………………………………………….22%
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Α–6

1.

ΕΙΔΗ

ΤΟΣΤ

Περιγραφή.

Παρασκευάζονται με δύο φέτες ψωμιού ειδικού τύπου (ψωμί τύπου τόστ) ανάμεσα στις
οποίες τοποθετούνται κατά στρώσεις , τυρί ειδικού τύπου, κρεατοσκευάσματα ή αλλαντικά
σε φέτες και μικρή ποσότητα βουτύρου ή μαργαρίνης. Διατίθενται στην κατανάλωση ως
έχουν σε αυτοτελή συσκευασία ή μετά από ψήσιμο σε θερμαινόμενες πλάκες (τοστιέρα).
Υπάρχουν παραλλαγές όπου προστίθεται μαγιονέζα, νωπό βούτυρο, λαχανικά εποχής ή
σαλάτες τύπου κέτσαπ, και αντί κρεατοσκευάσματος ψάρι κονσέρβας τόνου.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Ψωμί τύπου τόστ…………………………………………………………………… 50%
Το είδος του τυριού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα αναγράφεται στη σύμβαση
……………………………………………………………………………………………..20%
Το είδος του αλλαντικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα αναγράφεται στη

σύμβαση ………………………………………………………………………………………20%
Μαργαρίνη…………………………………………………………………………… 10%
4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Ψωμί τύπου τόστ. Πρέπει να πληρεί τους όρους περί αρτοποίησης. Είναι πάντοτε

προσφάτου παραγωγής και φέρεται σε φέτες πάχους 1 εκ. περίπου. Είναι προϊόν με μειωμένο
ποσοστό υγρασίας (αρθρ.114 του ΚΤΠ).
4.2

Τυρί ειδικού τύπου.
α.

Τυρί τύπου Gouda. Πληρεί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.

4(γ) του ΚΤΠ που αναφέρεται στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45% , λίπος επί ξηρού 46%)
β.

Τυρί τύπου Edam. Ομοίως ως ανωτέρω κατά το άρθρο 83 παρ. 4(β) του ΚΤΠ

που προβλέπει υγρασία 45% και λίπος επί ξηρού 40%.
γ.
4.3

Λοιπά Ελληνικά τυριά της αυτής κατηγορίας.

Αλλαντικό.

Από τον προμηθευτή δηλώνεται στην προσφορά του με σαφήνεια το

είδος του αλλαντικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με
τις εκάστοτε αποφάσεις του ΑΧΣ και τις διατάξεις του ΚΤΠ για τα προϊόντα κρέατος και
κρεατοσκευάσματα. Γίνονται αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου χρησιμοποιείται ζαμπόν
βιομηχανικού τύπου (μάλαξης) υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο ποσοστό λειοτριβέντος
κρέατος δεν υπερβαίνει το 10%.

Σελ. 89

4.4

Κρέας τόνου.

Υποκαθιστά το αλλαντικό σε παραλλαγές του προϊόντος που

κυκλοφορεί με την ονομασία " τόστ τόνου" . Ο τόνος προέρχεται από κονσέρβα ψαριού τόνου
σε άλμη και εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΤΠ και τις εκάστοτε αποφάσεις του ΑΧΣ.
4.5

Η μαργαρίνη δύναται να αντικαθίσταται από μαγιονέζα στην περίπτωση κρέατος

τόνου , σάλτσες τύπου κέτσαπ ή λαχανικά εποχής.
4.6
5.

Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων τυριών.

5.2

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των επί μέρους συστατικών του προϊόντος.

5.3

Το προϊόν μπορεί να διατίθεται και χωρίς αλλαντικό οπότε χαρακτηρίζεται σαν

"τόστ απλό". Στην περίπτωση αυτή το βάρος κατά τεμάχιο παραμένει το ίδιο και τροποποιούνται
τα ποσοστά τυριού σε 35% και βουτύρου ή μαργαρίνης σε 15%.
5.4

Η συσκευασία θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξης και την

επωνυμία της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου
σούπερ μάρκετ.
5.5

Όλα τα ανωτέρω βάρη και ποσοστά συστατικών αναφέρονται σε προϊόντα που δεν

έχουν υποστεί ψήσιμο ή οποιαδήποτε θερμική επεξεργασία.
5.6

Μεταφορά και΄ συντήρηση του προϊόντος υπό ψύξη (+5 ºC κατά μέγιστο).

5.7 Συσκευασία. Ατομική συσκευασία από εύκαμπτη σελλοφάνη ή άκαμπτη κρυσταλλική
κυτταρίνη (θήκη) κατάλληλη για τρόφιμα. Όλες οι μορφές συσκευασίας θα είναι εγκεκριμένες από
τον ΚΤΠ ( Αθρ. 21, 22, 24 ).
5.8
6.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυριών.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές.
α.

Για προϊόντα που διατίθενται σε ατομική συσκευασία ή όχι αλλά συντηρούνται

υπό ψύξη και διατίθενται στην κατανάλωση μετά από θερμική επεξεργασία ή όχι.
Σαλμονέλλα spp……………………………………………… ………..απουσία στα 25 γρ.
E. coli…………………………………………………………………………μέχρι 102 ανά γρ.
Σταφυλόκοκκος παθογόνος ………………………………………………μέχρι 102 ανά γρ.
ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα)……………………………………………μέχρι 104 ανά γρ.
Θειοαναγωγικά κλωστρίδια………………………………………………….μέχρι 10 ανά γρ.
6.2

Χημικές.
α.

Υγρασία επί αρτοσκευάσματος…………………………………….22%

β.

Λίπος τυρού ως έχει…………………………………………………20%

γ.

Ολικές πρωτεΐνες επί αλλαντικού…………………………………12%
δ.

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ως συντηρητικών των προπιονικών (Ε280,

Ε281, Ε282, Ε283 ) σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 0,3 % επί του ετοίμου προϊόντος.
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6.3

Ιστολογικές.
α.

Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην λουκανικόπιτα (Α-4 παρ. 6.3).
β. Το βραστό σαλάμι τύπου Ουγγαρίας να περιέχει τεμαχίδια κρέατος μηχανικά

διαχωριζόμενα τουλάχιστον κατά 15%.
γ. Η πάριζα θα πρέπει να περιέχει τεμαχίδια κρέατος μηχανικά διαχωριζόμενα
τουλάχιστον κατά 40%.
δ.

Το αλλαντικό τύπου "φιλέτο" να περιέχει τεμαχίδια κρέατος μηχανικά

διαχωριζόμενα τουλάχιστον κατά 70%.

Α–7

1.

ΕΙΔΗ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ

Περιγραφή.

Παρασκευάζονται με ενθήκευση μιας ποσότητας τυρού ή τυρού και αλλαντικού

σε

αρτοσκευάσματα (ψωμάκια) καταλλήλου σχήματος και μεγέθους. Υπάρχουν παραλλαγές όπου
προστίθενται φέτες από ρολό κοτόπουλο, κρέας τόνου, λαχανικά εποχής, βούτυρο ή μαγιονέζα ή
σαλάτες τύπου κέτσαπ. Σε ειδικές περιπτώσεις ενθηκεύεται ένα μπιφτέκι από νωπό ή
κατεψυγμένο βοδινό κρέας.
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. ως έχει κατ ελάχιστο.
3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Αρτοσκεύασμα………………………………………………………………………….60%
Οποιοδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί το είδος του οποίου αναφέρεται στην
Σύμβαση ..…………………………………………………………………………… 15%
Αλλαντικό το είδος του οποίου αναφέρεται στην σύμβαση ..…………………… 15%
Βούτυρο ή μαργαρίνη…………………………………………………………………..10%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Αρτοσκεύασμα. Πληρεί τους όρους περί αρτοποιήσεως. Είναι προσφάτου παραγωγής

(όχι μεγαλύτερης των εικοσιτεσσάρων ωρών) και δύναται να περιέχει μικρή ποσότητα πλήρους
γάλακτος.
4.2

Αλλαντικό. Είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις ή την προσφορά του προμηθευτή. Πληρεί

τους όρους των άρθρων 88, 89, 90, 91, του Κώδικα Τροφίμων Ποτών.
4.3

Τυρί ειδικού τύπου. Όπως περιγράφεται στα είδη τόστ (Α – 6 παρ. 4.2 ) και σύμφωνα

με την σύμβαση.
4.4

Κρέας τόνου. Όπως περιγράφεται στα είδη τόστ ( Α – 6 παρ 4.4 ) .

4.5

Μπιφτέκι. Βάρος κατ ελάχιστο 50 γρ. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο είδος Γ – 1.

4.6

Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.
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5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων τύπων τυρών.

5.2

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυρών.

5.3

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών που δεν πληρούν τις διατάξεις των

άρθρων 90 και 91 του ΚΤΠ.
5.4

Το προϊόν που διατίθεται χωρίς αλλαντικό χαρακτηρίζεται σαν "σάντουϊτς απλό" . Το

βάρος κατά τεμάχιο παραμένει το αυτό και τροποποιούνται τα ποσοστά του αρτοσκευάσματος σε
65% του τυρού σε 25% και του βουτύρου ή της μαργαρίνης σε 10%.
5.5

Το βούτυρο ή η μαργαρίνη δύναται να αντικαθίσταται με ίση ποσότητα μαγιονέζας,

σάλτσας τύπου κέτσαπ ή παραλλαγές σαλάτας.
5.6

Σε ότι αφορά το αρτοσκεύασμα το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις

του άρθρου 114 του ΚΤΠ.
5.7

Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία

λήξεως και την επωνυμία της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και όχι με αυτοκόλλητες
ετικέτες τύπου σούπερ μάρκετ.(βλπ παρ. 6 Μεταφορές – Συσκευασίες του γενικού μέρους)
5.8

Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο

και εγκεκριμένο για τρόφιμα, υπό θερμοκρασία συντήρησης όχι ανώτερη από +5ºC.

6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές. Για προϊόντα που διατίθενται σε ατομική συσκευασία ή όχι

αλλά συντηρούνται υπό ψύξη και καταναλίσκονται ως έχουν.
Σαλμονέλλα spp………………………………… .απουσία στα 25 γρ δείγματος.
Ε. coli……………………………………………….μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος.
Σταφυλόκοκκος παθογόνος……………………………………μέχρι 102 ανά γρ.
ΟΜΧ………………………………………………………………..μέχρι 10 ανά γρ.
6.2

Χημικές.
Υγρασία επί του αρτοσκευάσματος………………………………………….22%
Λίπος ως έχει επί του τυρού………………………………………………….20%
Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού κατ ελάχιστο………………………..12%

6.3

Ιστολογικές .

Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τόστ (Α – 6 παρ. 6.3 α, β, γ και δ).
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Α–8

1.

ΕΙΔΗ ΠΙΤΣΑΣ

Περιγραφή.

Παρασκευάζεται με αρτοσκεύασμα ειδικού τύπου (πίτα , βάση πίτσας) επάνω στο οποίο
τοποθετούνται τεμάχια αλλαντικού σε φέτες, τυρός και σάλτσα ντομάτας, που μπορεί να
συνδυάζονται με ποικίλες ποσότητες λαχανικών εποχής και μπαχαρικών. Σαν συνδετικό των
ανωτέρω χρησιμοποιείται ο τυρός που στο έτοιμο προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση τήξεως.
Διακινούνται στο εμπόριο σαν νωπές ή κατεψυγμένες και διατίθενται στην κατανάλωση πάντα
μετά από ψήσιμο.
2.

Βάρος.
α.

Ατομική πίτσα. Βάρος κατά τεμάχιο 150 – 180 γρ. Το βάρος αναφέρεται σε έτοιμο

προϊόν που έχει υποστεί έψηση και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
β. Πίτσα. Βάρος κατά τεμάχιο σε άψητο προϊόν 250 – 280 γρ.
3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Τα ποσοστά αναφέρονται σε έτοιμα προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση.
Αρτοσκεύασμα………………………………………………………………………….50%
Αλλαντικό………………………………………………………………………………..20%
Τυρί ειδικού τύπου……………………………………………………………………..20%
Συστατικά σάλτσας ντομάτας…………………………………………………………...5%
Λοιπά – αρτύματα………………………………………………………………………..5%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1 Αρτοσκεύασμα. Πληροί τους όρους περί αρτοποιήσεως, είναι προσφάτου παραγωγής

προκειμένου για νωπή πίτσα και πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου
114 του ΚΤΠ.
4.2
4.3

Τυριά ειδικού τύπου. Όπως περιγράφονται στα είδη τόστ ( Α – 6 παρ.4.2)
Συστατικά ντομάτας. Τα χρησιμοποιούμενα συστατικά ντομάτας θα είναι σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 124 του ΚΤΠ.
4.4

Λοιπά συστατικά.
α. Λιπαρές ύλες. Όπως περιγράφονται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ .6.2)
β. Καρυκεύματα, μαγειρικό άλας, λαχανικά εποχής και αρτύματα κατά την κρίση του

προμηθευτού.

4.5

Αλλαντικό.
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α. Το είδος ή τα είδη αλλαντικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο προμηθευτής
δηλώνονται με σαφήνεια στην προσφορά του. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καθορίζονται και τα
επί μέρους ποσοστά των αλλαντικών αν υπάρχουν.(π.χ. για προϊόν με 20% αλλαντικό κατατίθεται
και η επί μέρους σύνθεση, ζαμπόν 50%, λουκάνικο χωριάτικο 50%. Άρα για προϊόν βάρους 150
γρ. αναμένεται να υπάρχουν στο έτοιμο προϊόν 30 γρ αλλαντικού από τα οποία τα 15 γρ είναι
ζαμπόν και τα 15 γρ λουκάνικο χωριάτικο.)
β. Τα χρησιμοποιούμενα αλλαντικά θα πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 88 έως 91
του ΚΤΠ.
γ.

Αναφορικά με το αλλαντικό ζαμπόν διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά σαν

κανονικά προϊόντα όπου το χρησιμοποιούμενο είδος είναι ζαμπόν βιομηχανικού τύπου (ζαμπόν
μάλαξης) με ποσοστό λειοτριβέντος κρέατος όχι μεγαλύτερο από 10%.
4.6
5.

Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων τύπων τυρών.
5.2

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος.

5.3

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υποπροϊόντων αλλαντοποιίας (πόλοι αλλαντικών,

αλλαντικά ακαθορίστου προελεύσεως.)
5.4

Συσκευασία. Το προϊόν φέρεται έτοιμο για ψήσιμο μέσα σε ειδικό πιάτο αλουμινίου και

καλύπτεται με διαφανή μεμβράνη σελλοφάνης, Αντί σελλοφάνης δύναται να χρησιμοποιηθεί
πολυπροπυλένιο ή αναλόγου τύπου συσκευασία πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των
εγκεκριμένων για τρόφιμα συσκευασιών (άρθρα 21, 22, 24 του ΚΤΠ).
5.5

Συντήρηση – Διακίνηση. Οι πίτσες νωπού τύπου διακινούνται σε θερμοκρασία όχι

μεγαλύτερη από τους +5ºC. Οι κατεψυγμένες πίτσες συντηρούνται σε θαλάμους καταψύξεως με
θερμοκρασία -18ºC τουλάχιστον.
5.6

Όρια συντηρήσεως – επισημάνσεις.
α.

Για την νωπή πίτσα τρεις (3) ημέρες κατ ανώτατο.

β.

Για την κατεψυγμένη δύο μήνες.

Το προϊόν θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, την σύνθεση, τους κωδικούς
των χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών – συντηρητικών, την επωνυμία

και την διεύθυνση της

βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου σουπερμάρκετ.
5.7

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν υποστεί έψηση εκτός χώρου όπου

διατίθενται.
5.8

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυριών.
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6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές
α.

Για προϊόντα σε ατομική συσκευασία που δεν έχουν υποστεί έψηση και

συντηρούνται σε κατάψυξη.
Σαλμονέλα spp……………………………………απουσία στα 25 γρ. δείγματος
Ε. coli…………………………………………………μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος.
Σταφυλόκοκκος παθογόνος ………………………μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος.
Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια…………………………μέχρι 10 ανά γρ. δείγματος.
β.

Για προϊόντα σε ατομική συσκευασία που έχουν υποστεί έψηση.

Σαλμονέλλα spp…………………………………..απουσία στα 25 γρ. δείγματος.
Ε coli……………………………………………………απουσία ανά γρ. δείγματος.
Σταφυλόκοκκος παθογόνος …………………………απουσία ανά γρ. δείγματος.
Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια…………………………..μέχρι 5 ανά γρ. δείγματος.
ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα)…………………… μέχρι 104 ανά γρ. δείγματος.
6.2

Χημικές.
Υγρασία επί του αρτοσκευάσματος κατά μέγιστο……………………………22%
Ολικά λιπαρά επί του αρτοσκευάσματος κατ΄ ελάχιστο……………………12%
Λίπος τυρού ως έχει κατ΄ ελάχιστο……………………………………………20%
Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού…………………………………………12%

6.3

Ιστολογικές.
Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τόστ (Α-6 παρ. 6.3)

Β΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β–1

1.

ΕΙΔΗ ΚΕΙΚ

Περιγραφή.

Παρασκευάζονται με ζύμη ζαχαροπλαστικής στην οποία προστίθενται κατά περίπτωση
σακχαρόπηκτα τεμάχια φρούτων, κακάο ή προϊόντα κακάου, ξηροί καρποί, σταφίδες. Υπάρχουν
παραλλαγές με επικάλυψη σοκολάτας ή με απομίμηση σοκολάτας.
2.

Βάρος.
α. Για κέϊκ φρούτου βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο.
β. Για κέΪκ με επικάλυψη σοκολάτας βάρος κατά τεμάχιο 80 γρ.
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3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
α. Κέϊκ φρούτου
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής…………………………………………………………20%
Μαργαρίνη………………………………………………………………………….20%
Αυγά πλήρη………………………………………………………………………..10%
Πλήρες γάλα………………………………………………………………………..10%
Ζάχαρη………………………………………………………………………………20%
Φρούτα (σακχαρόπηκτα)………………………………………………………….15%
Διογκωτικά – Αρτύματα – Λοιπά…………………………………………………...5%
β. Κέϊκ σοκολάτας
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής………………………………………………………….25%
Μαργαρίνη…………………………………………………………………………..10%
Αυγά πλήρη…………………………………………………………………………. 8%
Πλήρες γάλα………………………………………………………………………….6%
Κακάο………………………………………………………………………………..10%
Ζάχαρη………………………………………………………………………………35%
Ξηροί καρποί…………………………………………………………………….…...5%
Διογκωτικά – Αρτύματα – Λοιπά………………………………………………..….1%

4.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις
4.1

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ.

4.2

Τα συστατικά κακάου θα είναι σύμφωνα με το ΠΔ 527/83 που αναφέρεται σε προϊόντα

κακάου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
4.3

Για τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη σοκολάτας ή απομίμηση σοκολάτας, αυτή θα

πρέπει να αντιπροσωπεύει το 15% του ολικού βάρους του προϊόντος κατ ελάχιστο.
4.4

Τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη με απομίμηση σοκολάταςθα φέρουν επί της

συσκευασίας τους σε εμφανή θέση την φράση
4.5

"επικάλυψη με απομίμηση σοκολάτας".

Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία

λήξεως, την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών

ή

συντηρητικών, την επωνυμία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας.
4.6

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση συντηρητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 34

παρ. 7 του ΚΤΠ (σορβικό οξύ και τα άλατά του, προπιονικό οξύ και τα άλατά του, οξικό οξύ και
τα άλατά του) με ιδιαίτερη επισήμανση στις (δ) και (ε) υποπαραγράφους που αναφέρονται στους
συνδυασμούς των ανωτέρω.
4.7

Μεταφορά – συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο

και εγκεκριμένο για τρόφιμα από τον ΚΤΠ απαγορευομένης της διάθεσης του σε χύδην μορφή.

5.

Εργαστηριακές σταθερές.
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5.1

Μικροβιολογικές.
Σαλμονέλλα spp…………………………………..απουσία στα 25 γρ. δείγματος
Ζύμες – Μύκητες……………………………………απουσία στο 1 γρ. δείγματος
ΟΜΧ…………………………………………………μέχρι 104 ανά γρ. δείγματος

5.2

Χημικές
Υγρασία κατά μέγιστο…………………………………………………………22%
Λίπος κατ ελάχιστο…………………………………………………………… 15%
Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών……………………………………….αρνητική
Σορβικό οξύ και τα άλατά του (Ε200, Ε201, Ε202, Ε203)………………….0,1%
(κατά μέγιστο στο τελικό προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους)
Προπιονικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263)………………0,3%
(κατά μέγιστο στο τελικό προϊόν,το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους)
Οξικό οξύ και τα άλατά του(Ε260, Ε261, Ε262, Ε263)……………………...0,3%
(κατά μέγιστο στο τελικό προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους)

Β–2

ΜΗΛΟΠΙΤΑ

1. Περιγραφή.
Παρασκευάζεται με ειδική ζύμη ζαχαροπλαστικής στην οποία ενθηκεύεται με μορφή γεμίσματος
μια ποσότητα από ανάλογη μαρμελάδα. Σαν παρεμφερές προϊόν αναφέρεται η πάστα φλώρα και
τα κέϊκ με γέμισμα μαρμελάδα.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ ελάχιστο 80 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής……………………………………………………………40%
Μαργαρίνη……………………………………………………………………………15%
Αυγά πλήρη………………………………………………………………………… 10%
Ζάχαρη……………………………………………………………………………… 15%
Συστατικά μαρμελάδας…………………………………………………………… 15%
Διογκωτικά – Αρτύματα – Λοιπά…………………………………………………

4.

5%

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Ζύμη ζαχαροπλαστικής. Το προϊόν μετά τον κλιβανισμό ότι έχει ομογενή υφή,

διατηρεί ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χωρίς κατάλοιπα οσμών από διογκωτικά, δεν
είναι εύθρυπτο αλλά ούτε και ζυμώδους υφής.
4.2

Μαρμελάδα. Είναι καλής ποιότητος και ανταποκρίνεται στο αντιστοίχως δηλούμενο

είδος .Πληροί Δε όλους τους όρους και διατάξεις των άρθρων 131 και 132 του ΚΤΠ.
5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.

Σελ. 97

5.1

Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητα που δεν

προβλέπεται από τον ΚΤΠ.
5.2

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος.

5.3

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ.

5.4

Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με ημερομηνία λήξεως,

την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, την
επωνυμία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας.
5.5

Μεταφορά – συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ.

4.6)
6.

Εργαστηριακές σταθερές.
Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ.. 5.1 και 5.2).

Β–3

1.

ΝΤΟΝΑΤΣ

Περιγραφή.

Είναι αρτοσκεύασμα που παρασκευάζεται με άλευρο ειδικού τύπου σε σχήμα και μέγεθος που
ποικίλει Μπορεί να είναι ελαφρά διαποτισμένο με σιρόπι ζάχαρης και να φέρει επικαλύψεις από
κανέλλα, καραμέλα, ή άλλα σακχαροπαρασκευάσματα. Η αρτομάζα είναι σπογγώδους υφής,
ομογενής, με ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες.
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο κατ ελάχιστο 60 γρ. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί
κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Άλευρο ειδικού τύπου……………………………………………………. ……… 60%
Γάλα πλήρες………………………………………………………………………….17%
Ζάχαρη………………………………………………………………………………

9%

Βούτυρο……………………………………………………………………………… 5%
Αυγά πλήρη…………………………………………………………………………… 5%
Διογκωτικά υλικά…………………………………………………………………… 3,5%
Μαγειρικό άλας –αρτύματα – λοιπά……………………………………………… 0,5%
4.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
4.1

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος.
4.2

Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που δεν

προβλέπονται από τον ΚΤΠ.
4.3

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ.
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4.4

Μεταφορά συσκευασία και διάθεση σε ατομική ή ομαδική συσκευασία κατάλληλη για

τρόφιμα απαγορευομένης της διάθεσης του σε χύδην μορφή.
5.

Εργαστηριακές σταθερές.
5.1

Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1)

5.2

Χημικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.2).

Β–4

1.

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

Περιγραφή.

Είναι αρτοσκεύασμα ειδικού τύπου που παρασκευάζεται από σφολιάτα και φέρεται στην
κατανάλωση υπό αυστηρά καθορισμένο σχήμα. Φέρει γέμισμα που συνήθως είναι

πραλίνα

φουντουκιού ενώ υπάρχουν παραλλαγές με γέμισμα μέλι , μαρμελάδα ή σακχαρόπηκτα. Σαν
απλό αρτοσκεύασμα

διατίθεται για την Παρασκευή σάντουϊτς ειδικού τύπου που συνήθως

αναφέρονται σαν "σνακ κρουασάν".
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί
κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3.

Εκατοστιαία σύνθεση.

Σφολιάτα………………………………………………………………………75%
Γέμισμα πραλίνας φουντουκιού……………………………………………25%
4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
α.

Συστατικά σφολιάτας.

Αλεύρι ζαχαροπλαστικής……………………………………………………………47%
Φυτικά λίπη………………………………………………………………………… 15%
Βούτυρο γάλακτος…………………………………………………………………

3%

Ζάχαρη…………………………………………………………………………………17%
Αυγά πλήρη………………………………………………………………………… 6,5%
Μαγιά…………………………………………………………………………………

1%

Νερό……………………………………………………………………………………10%
Αρτύματα – Λοιπά……………………………………………………………………0,5%
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β.

Συστατικά πραλίνας φουντουκιού.

Κακάο………………………………………………………………………………… 7%
Ζάχαρη……………………………………………………………………………… 48%
Πολτός φουντουκιού………………………………………………………………

7%

Φυτικά έλαια………………………………………………………………………… 27%
Γάλα σκόνη…………………………………………………………………………… 5%
Ορός γάλακτος……………………………………………………………………

2,8%

Λεκιθίνη (Ε 322)……………………………………………………………………… 1%
Άμυλο αραβοσίτου…………………………………………………………………
Φυτικά αρώματα – βανιλίνη……………………………………………………
γ.
5.

1%
1,2%

Υπ’ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις.
5.1

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος.
5.2

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομίμησης πραλίνας, ή πραλίνας στην οποία

απουσιάζουν τα συστατικά φουντουκιού, ή έχουν υποκατασταθεί από essence φουντουκιού.
5.3

Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέμισμα από μαρμελάδα αυτή θα πρέπει να

εναρμονίζεται με τα άρθρα 131, 132, 134, 136, του ΚΤΠ. Η προστιθέμενη μαρμελάδα θα πρέπει
να αποτελεί το 20% της εκατοστιαίας σύνθεσης.
5.4

Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία

λήξεως, την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών

ή

συντηρητικών, την επωνυμία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα γίνεται με
έκτυπους χαρακτήρες και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου super market.
5.5

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που η εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας τους

φέρει εκτεταμένες επαλείψεις που προέρχονται από εκροή του γεμίσματος.
5.6

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συμπιεσθεί και κακοποιηθεί λόγω

κακής μεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας.
5.7

Υπ’ όψιν η παρ. 4.6 του Β – 1 είδους που αναφέρεται στην χρησιμοποίηση

συντηρητικών.
5.8

Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ.

4.6)
Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1)

6.2

Χημικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.2).

6.3

Ιστολογικές. Αναζήτηση φυτικών ιστών καρπού φουντουκιού στην πραλίνα.
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Β–5

1.

ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ

Περιγραφή.
Αρτοσκεύασμα με στρογγυλό ή ατρακτοειδές σχήμα που στην αρτομάζα του περιέχονται

σταφίδες. Η σταφίδα κατά κανόνα είναι μαύρη και περιέχεται σε ποσοστό 15%.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. Κατ’ ελάχιστο.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Αρτομάζα……………………………………………………………………………… 85%
Σταφίδα μαύρη………………………………………………………………………

4.

15%

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Αρτομάζα.
Άλευρο ζαχαροπλαστικής ή ειδικού τύπου…………………………………
Γάλα πλήρες……………………………………………………………………
Διογκωτικά υλικά, αρτύματα……………………………………………………

Οι επί τοις % αναλογίες κατά την κρίση του προμηθευτού.
4.2
5.

6.

Σταφίδα μαύρη προσφάτου εσοδείας.

Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις.
5.1

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος.

5.2

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ.

5.3

Μεταφορά όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 είδος)

Εργαστηριακές σταθερές.
Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1 και 5.2)

Β–6

1.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Περιγραφή.

Στην ομάδα με το όνομα διάφορα αρτοσκευάσματα περιλαμβάνονται παρεμφερή προϊόντα που
σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)
αρτοσκευάσματα όπως είναι :

άρθρο 114 διακρίνονται σε

«απλά»

Σελ. 101









Φρυγανιές
κουλούρια και οι παραλλαγές τους.
Μπισκότα αλμυρά ή γλυκά απλά ή με γέμισμα.
Παξιμάδια μερικής ή ολικής αλέσεως.
Διπυρίτης ή δίπυρα αρτοσκευάσματα.
Αρτίδια για σάντουϊτς και φραντζολάκια.
Λαγάνες και πίτες για σουβλάκι.

Και σε « διάφορα αρτοσκευάσματα» όπου περιλαμβάνονται τα εξής είδη.





2.

Τσουρέκια.
Ντόνατς και οι παραλλαγές τους με επικαλύψεις σοκολάτας ή άχνης ζάχαρης.
Βουτήματα.
Εποχιακά αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής. (Κουραμπιέδες, μελομακάρονα,
βασιλόπιτες, σκαλτσούνια, δίπλες κ.α)
Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 112
όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις ΑΧΣ 3309/84 ΦΕΚ 116/6.3.85 τευχ. Β΄ και των ΑΧΣ
885/72 ΦΕΚ 897/72 τευχ. Β΄.

Του άρθρου 113 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΑΧΣ 603/85 ΦΕΚ 751/12.12.85 τευχ. Β΄.
Του άρθρου 114 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΑΧΣ 3309/84 ΦΕΚ 116/6.3.85 τευχ. Β΄.
Τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων της ομάδας Β-6 όπου απαιτείται θα είναι κατάλληλα για
τρόφιμα και θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, και 24 του ΚΤΠ.
3. Εργαστηριακές σταθερές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1 και 5.2)

Γ΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ–1

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ

1.

Περιγραφή.

Γλύκισμα με παραδοσιακό χαρακτήρα. Παρασκευάζεται με φύλλο κρούστας οι στρώσεις της
οποίας

εναλλάσσονται με στρώσεις από γέμισμα που περιέχει ξηρούς καρπούς και

καρυκεύματα. Το προϊόν διατίθεται εμβαπτισμένο σε σιρόπι ζάχαρης ή ζάχαρης – γλυκόζης μετά
από κλιβανισμό.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Συστατικά φύλλου κρούστας ………………………………………………………… 37%
Συστατικά γεμίσματος ξηρών καρπών……………………………………………….15%
Βούτυρο………………………………………………………………………………….. 5%
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Μαργαρίνη……………………………………………………………………………….. 5%
Συστατικά σιροπιού……………………………………………………………………..38%
4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Φύλλο κρούστας. Παρασκευάζεται από άλευρο σκληρού σίτου, έχει την απαραίτητη

λεπτότητα, ευχάριστη οσμή και γεύση.
4.2

Συστατικά γεμίσματος ξηρών καρπών. Είναι μίγμα που παρασκευάζεται με συνάλεση

φρυγανιάς και ξηρών καρπών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων εμπεριέχονται και
καρυκεύματα κανέλλα, γαρύφαλλο.
Ξηροί καρποί (καρυδόψιχα)…………………………………………………………. 35%
Ξηροί καρποί (αμυγδαλόψιχα)……………….……………………………………….20%
Φρυγανιά…………………………………………………………………………………

44%

Αρτύματα………………………………………………………………………….0,5 – 1,0%
4.3

Συστατικά σιροπιού
Ζάχαρη……………………………………………………………………………………70%
Γλυκόζη…………………………………………………………………………………..30%

4.4
5.

Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φιστικιού στην Παρασκευή του μίγματος των ξηρών

καρπών στο γέμισμα.
5.2

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση παραπροϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας για

την Παρασκευή του γεμίσματος.
5.3

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κρεμορίου ως σταθεροποιητού για την παρασκευή των

σιροπιών.
5.4 Συσκευασία.

Το προϊόν φέρεται στην κατανάλωση σε ομαδική ή ατομική συσκευασία

πάντα όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εμβαπτισμένο ή διαποτισμένο με την ανάλογη
ποσότητα σιροπιού. Ομαδική συσκευασία σε ανοξείδωτες λαμαρίνες καταλλήλου σχήματος και
μεγέθους.
Ατομική συσκευασία από σελλοφάνη ή άλλο υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και εγκεκριμένο από
τον ΚΤΠ. Επιπρόσθετα η ατομική συσκευασία θα πρέπει να έχει την απαραίτητη στεγανότητα και
συνοχή.
Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, την
σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, την
επωνυμία και διεύθυνση της βιοτεχνίας.
6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές.
Ζύμες – Μύκητες…………………………………… απουσία στο 1 γρ. δείγματος.
ΟΜΧ……………………………………………………μέχρι 104 ανα γρ. δείγματος.
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6.2

Χημικές.
Βαθμοί Brix σιροπιού…………………………………………………………65ºBR
Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας………………………………………15%

Γ–2

1.

ΚΑΝΤΑΪΦΙ

Περιγραφή.

Είδος παρεμφερές με τον μπακλαβά. Διαφέρει ως προς το φύλλο κρούστας όπου εδώ
αντικαθίσταται από "νήμα" κανταϊφιού, και ως προς την μορφοποίηση των τεμαχίων. Το γέμισμα
διατηρεί την ίδια σύνθεση καθώς και το σιρόπι εμβαπτίσεως.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο, 95 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Συστατικά φύλλου κανταϊφιού…………………………………………………………35%
Συστατικά γεμίσματος………………………………………………………………….15%
Συστατικά σιροπιού…………………………………………………………………….40%
Ολικά λιπαρά……………………………………………………………………………10%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών. Όπως περιγράφεται στον μπακλαβά (Γ – 1 παρ.4)
4.1

Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά (Γ – 1 παρ.5).

6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά.

6.2

Χημικές.
Βαθμοί Brix σιροπιού………………………………………………………….63ºBR
Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας………………………………………10%

Γ–3

1.

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ

Περιγραφή.

Είναι είδος που συνδυάζει τα γνωρίσματα τόσο του μπακλαβά (παρουσία περιβλήματος από
φύλλο κρούστας) όσο και του κανταϊφιού (παρουσία νήματος κανταϊφιού στο γέμισμα στο οποίο
περιλαμβάνονται και ξηροί καρποί.) Φέρεται στην κατανάλωση εμβαπτισμένο σε σιρόπι γλυκόζης
– ζάχαρης ή ζάχαρης. Το σχήμα του είναι συνήθως κυλινδρικό.

Σελ. 104

2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.

Όπως περιγράφεται στον μπακλαβά (Γ – 1 παρ. 3) Η συμμετοχή του φύλου κρούστας σε σχέση
με το νήμα κανταϊφιού καλύπτει το 30%.
4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών. Όπως περιγράφεται στον μπακλαβά (Γ – 1 παρ. 4).
4.1

Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά (Γ – 1 παρ.5).

6.

Εργαστηριακές σταθερές. Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά.

Γ–4

1.

ΡΑΒΑΝΙ –

Περιγραφή.

περισσότερο συνεκτική. Πρόκειται για γλυκίσματα ειδικού τύπου που παρασκευάζονται από
ειδική ζύμη και φέρονται στην κατανάλωση διαποτισμένα με σιρόπι. Διαφέρουν ως προς την
επιφάνεια (φλόγωμα ) και την συνεκτικότητα της ζύμης. Το σάμαλι σε αντίθεση με το ραβανί έχει
σκληρό φλόγωμα έντονα καραμελοποιημένο, και μάζα
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Σιμιγδάλι ή άλευρο ζαχαροπλαστικής ειδικού τύπου……………………………….15%
Γάλα πλήρες……………………………………………………………………………..5%
Αυγά……………………………………………………………………………………. 15%
Σιρόπι……………………………………………………………………………………65%
Διογκώτικά υλικά – αρτύματα – λοιπά………………………………………………0,5%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών. (Συστατικά σιροπιού).
Ζάχαρη…………………………………………………………………………………. 70%
Γλυκόζη…………………………………………………………………………………12%
Νερό……………………………………………………………………………………..18%

5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1

Όπως περιγράφονται στο είδος μπακλαβάς (Γ – 1 παρ.5)

5.2

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. Η ιδιάζουσα υποκίτρινη χροιά θα

εξασφαλίζεται μόνον από την προσθήκη κρόκου αυγού και αλεύρου αραβοσίτου.
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6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές . Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά (Γ – 1 παρ .6.1)

6.2

Χημικές.
Βαθμοί Brix σιροπιού……………………………………………………55 - 65ºBR
Ανίχνευση τεχνητής χρώσης……………………………………………….αρνητική

Γ–5

1.

ΣΑΜΑΛΙ

Περιγραφή.

Πρόκειται για γλύκισμα που είναι παρεμφερές με το προηγούμενο με μικρές μόνον διαφορές που
εστιάζονται στο φλόγωμα (κρούστα) όπου είναι έντονα καραμελοποιημένη και συνεκτική, και στο
ότι το σάμαλι στην σύνθεσή του δεν περιέχει αυγά.
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ΄ελάχιστο 95 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Σιμιγδάλι ή άλευρο ζαχαροπλαστικής ειδικού τύπου………………………………………25%
Γάλα πλήρες…………………………………………………………………………………….5%
Ζάχαρη………………………………………………………………………………………… 5%
Σιρόπι………………………………………………………………………………………… 65%
Διογκωτικά υλικά – αρτύματα – λοιπά…………………………………………………… 0.5%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού).
Ζάχαρη………………………………………………………………………………………70%
Γλυκόζη…………………………………………………………………………………… 12%
Νερό…………………………………………………………………………………………18%

Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στο είδος μπακλαβάς και ραβανί.
Εργαστηριακές σταθερές.
Μικροβιολογικές και χημικές όπως περιγράφονται στον μπακλαβά και το ραβανί αντίστοιχα.
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Γ–6

1.

ΓΑΛΑΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ

Περιγραφή.

Παρασκευάζεται με φύλλο κρούστας και κρέμα ειδικής σύνθεσης που τοποθετείται κατά στρώσεις
στο φύλο κρούστας. Συνήθης είναι η τοποθέτηση της κρέμας σε ενιαία μορφή στο κέντρο. Το
φύλο κρούστας είναι έντονα διαποτισμένο με σιρόπι. Παραλλαγές του είδους αποτελούν τα
γλυκίσματα "κορνέ" όπου το φύλο κρούστας είναι σφολιάτα μορφοποιημένη σε χωνάκι και το
γέμισμα είναι κρέμα σαντιγί, το "τρίγωνο" με γέμισμα κρέμα και το "εκλέρ" με την ίδια κρέμα όπως
το τρίγωνο.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 95 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Φύλλο κρούστας……………………………………………………………………… .25%
Γάλα πλήρες……………………………………………………………………………30%
Αυγά……………………………………………………………………………………..10%
Σιρόπι……………………………………………………………………………………30%
Σιμιγδάλι…………………………………………………………………………………..5%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Συστατικά σιροπιού
Ζάχαρη……………………………………………………………………………70%
Γλυκόζη…………………………………………………………………………..12%
Νερό………………………………………………………………………………18%
Σταθεροποιητές………………………………………………………………….

5.

6.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1

Το σιρόπι εμβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 65 – 70 º Brix κατ' ελάχιστο.

5.2

Λοιπές λεπτομέρειες της παρ. 5 όπως περιγράφονται στο είδος "μπακλαβάς".

Εργαστηριακές σταθερές.

Όπως περιγράφονται στο είδος "Ραβανί" και '' Σάμαλι'' (Γ – 4 παρ. 6.1 και 6.2)
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Γ–7

1.

ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ

Περιγραφή.

Παραδοσιακός τύπος γλυκίσματος με χαρακτηριστικό κυλινδρικό σχήμα με στρογγυλεμένα άκρα.
Παρασκευάζεται με ειδικού τύπου ζύμη η οποία μορφοποιείται σε σχήμα και μέγεθος και στην
συνέχεια υφίσταται ''βρασμό'' μέσα σε λάδι ( συνήθως ηλιέλαιο). Διατίθεται μετά από έντονο
διαποτισμό με σιρόπι.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 90 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής………………………………………………………………60%
Αυγά πλήρη……………………………………………………………………………..40%
Αρτύματα – λοιπά………………………………………………………………………

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Συστατικά σιροπιού.
Ζάχαρη……………………………………………………………………………35%
Γλυκόζη…………………………………………………………………………..12%
Νερό………………………………………………………………………………53%

5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Το σιρόπι εμβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 32 – 35º Brix κατ ελάχιστο.

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος.
Η θερμική επεξεργασία του προϊόντος γίνεται με ηλιέλαιο προσφάτου παραγωγής.
Απαγορεύεται η διάθεση τεμαχίων που είναι εύθρυπτα .

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1
6.2

Μικροβιολογικές.

Όπως περιγράφονται στο είδος ''μπακλαβάς''.(Γ – 1 παρ. 6.1).

Χημικές. Βαθμοί Brix σιροπιού 32 – 35ºBR.
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Δ΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ–1

1.

ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ ή ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Περιγραφή.

Παρασκευάζεται με αλλεπάλληλες στρώσεις από παντεσπάνι και κρέμα ζαχαροπλαστικής σε
ποσοστά και τρόπους που ποικίλουν. Το παντεσπάνι είναι συνήθως ελαφρά διαποτισμένο με
σιρόπι ζάχαρης. Υπάρχουν παραλλαγές όπου τα κρεμοειδή συστατικά αντικαθίστανται από
σοκολάτα ή κρέμα κακάου. Δύνανται να φέρουν φρούτα καραμελοποιημένα ή σακχαρόπηκτα.
2.

Βάρος.

Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 80 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι)………………………………………………………….30%
Κρεμοειδή συστατικά……………………………………………………………………65%
Σιρόπι……………………………………………………………………………………...5%

4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

Αρτοσκεύασμα
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής………………………………………………………35%
Αυγά…………………………………………………………………………….. 34%
Ζάχαρη…………………………………………………………………………...30%
Διογκωτικά – αρτύματα…………………………………………………………. 1%

4.2

Κρεμοειδή συστατικά
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής………………………………………………………..25%
Αυγά……………………………………………………………………………….30%
Γάλα πλήρες…………………………………………………………………….. 30%
Άμυλο τροποποιημένο………………………………………………………….. 3%
Ζάχαρη…………………………………………………………………………….12%

4.3

Κρέμα σοκολάτας – επικάλυψη σοκολάτας.

Παρασκευάζεται από κακάο και θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα
άρθρα 55, 56, και 57 του ΚΤΠ.
4.4

Κρέμα σαντιγί.

Συνήθως είναι έτοιμη πρώτη ύλη ζαχαροπλαστικής.
4.5

Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

Σελ. 109

5.

Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις.
5.1

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος ή η χρησιμοποίηση υλικών τεχνητώς

κεχρωσμένων ( σακχαρόπηκτα, φρούτα, γλυκά του κουταλιού).
5.2

Τα σιρόπια διαποτισμού θα είναι αποκλειστικά σιρόπια ζαχαροπλαστικής.

5.3 Τα χρησιμοποιούμενα γαλακτοκομικά προϊόντα θα είναι υποχρεωτικά παστεριωμένα.
5.4

Προϊόντα με επικάλυψη σοκολάτας. Η επικάλυψη θα αντιπροσωπεύει το 15% του

ολικού βάρους του προϊόντος (για τεμάχιο 80 γρ. θα υπάρχει επικάλυψη 12 γρ. κατ' ελάχιστο).
5.5

Μεταφορά – συσκευασία.

Το προϊόν μεταφέρεται σε ειδικούς δίσκους από

ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς ρύπους. Η μεταφορά
πραγματοποιείται
5.6

με

οχήματα

ψυγεία

Διάθεση του προϊόντος.

σε

θερμοκρασία

όχι

μεγαλύτερη

από

+4ºC.

Το προϊόν διατίθεται στους καταναλωτές από

ψυγειοπροθήκες που εξασφαλίζουν προστασία από εξωτερικούς ρύπους και θερμοκρασία όχι
μεγαλύτερη από +4ºC.
H παρουσία θερμομέτρου σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο της ψυγειοπροθήκης είναι
υποχρεωτική.
5.7 Υλικά παραθέσεως.

Το προϊόν σερβίρεται από τις ψυγειοπροθήκες στον καταναλωτή

με την χρήση ειδικής και αποκλειστικής λαβίδας και τοποθετείται σε δισκάριο (πιατάκι) μιας
χρήσης από υλικό που φέρει έκτυπη σήμανση έγκρισης και ειδικό σήμα καταλληλότητας για
τρόφιμα.
5.8

Το

δισκάριο

συνοδεύεται

από

κουταλάκι

ή

πιρουνάκι

αναλόγου

υλικού.

Τα υλικά παραθέσεως βαρύνουν τον προμηθευτή.

5.9 Απαγορεύεται η παράθεση του προϊόντος με χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς δισκάριο ή
χωρίς κουταλάκι – πιρουνάκι.
5.10 Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος – συσκευασία αλουμινόχαρτου δύνανται να
παρατίθενται χωρίς δισκάριο.
6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές.

Σαλμονέλα spp…………………………………………….απουσία στα 25 γρ δείγματος.
Σταφυλόκοκκος παθογόνος ………………………………..μέχρι 10 2 ανά γρ δείγματος
Κολοβακτηριδιόμορφα……………………………………….μέχρι 103 ανά γρ δείγματος
ΟΜΧ………………………………………………………..μέχρι 5χ104 ανά γρ. δείγματος
Ε. coli………………………………………………………. μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος
6.2

Χημικές.

Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών………………………………………………αρνητική.
Βαθμοί Brix σιροπιού………………………………………………………………..60ºBR
Γαλακτοματοποιητές – πηκτωματογόνα……………………………….1% κατά μέγιστο.
Επί των συστατικών σοκολάτας.
Αριθμός βουτυροδιαθλασιμέτρου 40ºC…………………………………………..46 - 48
Τέφρα…………………………………………………………………………………..1- 2%
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Αριθμός ιωδίου κατά Wijs………………………………………………………….. 34 –42
Αριθμός σαπωνοποίησης………………………………………………………..192 – 202
Σημείωση.
Οι απομιμήσεις σοκολάτας χαρακτηρίζονται από αυξημένο ποσοστό τέφρας που φθάνει συχνά το
4% καθώς και από χαμηλό αριθμό ιωδίου που κυμαίνεται στο 10 – 12.

Δ–2

1.

EΚΛΕΡ

Περιγραφή

Παρασκευάζεται με ενθήκευση κρεμοειδών συστατικών σε ειδικά διασκευασμένο αρτοσκεύασμα
ζαχαροπλαστικής. Έχει χαρακτηριστικό σχήμα και φέρει επικάλυψη από σακχαροπαρασκεύασμα
που παρασκευάζεται με βάση το κακάο (γλάσσο). Μπορεί να είναι ελαφρά διαποτισμένο με
σιρόπι. Παραλλαγή του ανωτέρω αποτελεί το είδος

Σού

καραμελέ

όπου η επικάλυψη

αντικαθίσταται από διαφανή καραμέλα.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ΄ελάχιστο 90 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Αρτοσκεύασμα ……………...………………………………………………………………. 40%
Κρεμοειδή συστατικά………………………………………………………………………… 40%

4.

Σακχαροπαρασκεύασμα με βάση κακάο…………………………………………………..

15%

Σιρόπι………………………………………………………………………………………….

5%

Επί μέρους σύνθεση συστατικών

Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ. 4.1 4.2 4.3 και 4.4)
5.

Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 και 5.9).
6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ. 6.1)

6.2

Χημικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα.
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Δ–3

1.

ΚΩΚ

Περιγραφή.

Παρασκευάζεται με δύο κυκλικά, φακοειδούς σχήματος τεμάχια άρτου ζαχαροπλαστικής
(παντεσπάνι) μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται μια στρώση από κρέμα. Φέρει επικάλυψη
σακχαροπαρασκευάσματος που έχει σαν βάση το κακάο (γλάσσο). Το αρτοσκεύασμα είναι
ελαφρά διαποτισμένο με σιρόπι και είναι αρωματισμένο ανάλογα.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ΄ελάχιστο 90 γρ.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι)……………………………………………………… 40%
Κρεμοειδή συστατικά………………………………………………………………… 35%
Σακχαροπαρασκεύασμα με βάση το κακάο……………………………………

15%

Σιρόπι………………………………………………………………………………… 10%
4.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
4.1

4.2

Άρτος ζαχαροπλαστικής (αρτοσκεύασμα)
Άλευρο ζαχαροπλαστικής……………………………………………………

35%

Ζάχαρη…………………………………………………………………………

34%

Αυγά πλήρη……………………………………………………………………

25%

Σιρόπι……………………………………………………………………………

5%

Αρτύματα και διογκωτικά………………………………………………………

1%

Κρεμοειδή συστατικά.
Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ. 4.2)

5.

4.3

Σακχαροπαρασκεύασμα με βάση το κακάο. Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα.

4.4

Υπ΄όψιν η παρ. 5. Α – 1 που αναφέρεται στην σύνθεση.

Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις.

Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 και 5.8).
6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ 6.1).

6.2

Χημικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ. 6.2).
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Δ–4

1.

ΜΙΛΦΕΪΓ

Περιγραφή.

Παρασκευάζεται από στρώσεις ειδικού τύπου φύλλο σφολιάτας που εναλλάσσεται από στρώσεις
κρέμας ζαχαροπλαστικής. Το φύλλο σφολιάτας έχει υποστεί ελαφρά φρύξη, ενώ η κρέμα που
χρησιμοποιείται είναι πάντοτε λευκή. Φέρει επίπαση από άχνη ζάχαρη.
2.

Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο.

3.

Εκατοστιαία σύνθεση.
Φύλλο σφολιάτας ειδικού τύπου………………………………………………………… 50%
Κρεμοειδή συστατικά……………………………………………………………………

40%

Υλικά επίπασης (άχνη ζάχαρη)………………………………………………………… 10%
4.

5.

Επί μέρους σύνθεση συστατικών
4.1

Φύλλο σφολιάτας. Όπως περιγράφεται στο Γ – 1 παρ. 4.1

4.2

Κρέμα ζάχαρης. Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ.4.2)

4.3

Υπ΄όψιν η παρ. 5. του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.

Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ.5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 και 5.8).
6.

Εργαστηριακές σταθερές.
6.1

Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Δ – 1 παρ. 6.1).

Χημικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα. (Δ – 1 παρ.6.2).

Δ–5

ΠΡΟΦΥΤΕΡΟΛ

1. Περιγραφή.
Πρόκειται για γλύκισμα με έντονη παρουσία κρεμοειδών συστατικών που έχουν σαν βάση την
κρέμα σαντιγί. Υπάρχουν παραλλαγές με σοκολάτα και άλλες όπου η σοκολάτα προστίθεται με
μορφή κρούστας ή επικάλυψης. Γαρνίρεται με σακχαρόπηκτα και σερβίρεται πάντοτε μέσα σε
κύπελλο ή κεσεδάκι. Η συσκευασία του όταν δεν είναι γυάλινη είναι από κρυσταλλική κυτταρίνη η
ανάλογη πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα. Είναι είδος που ταυτίζεται με τα είδη πάστας.
2. Βάρος. Βάρος κατά συσκευασία και κατ΄ ελάχιστο 110 γρ.
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3. Εκατοστιαία σύνθεση.
Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι) …………………………………………………….25 – 30%
Κρεμοειδή συστατικά………………………………………………………………60 – 65%
Σιρόπι – σακχαρόπηκτα – λοιπά…………………………………………………..5 – 15%
4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών.
Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα (Ε – 1 παρ. 4.1, 4.2, 4.3, και 4.4)
Υπ όψιν η παράγραφος 4.4 του Α –1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση.
5. Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις
Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Ε –1 παρ. 5.1, 5.2, 5.3, και 5.4).
5.1

Το προϊόν συσκευάζεται σε διαφανές κύπελλο από κρυσταλλική κυτταρίνη ή άλλο υλικό

κατάλληλο για την συσκευασία τροφίμων που φέρει σταθερό κάλυμμα από το ίδιο υλικό.
5.2
5.3

Επί της συσκευασίας αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία παραγωγής.
Η μεταφορά και διάθεση του προϊόντος γίνεται υπό ψύξη σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη

από +40 C.
6. Εργαστηριακές σταθερές.
6.1
6.2

Μικροβιολογικές. ¨Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Ε –1 παρ. 6.1).
Χημικές. ¨Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Ε – 1 παρ. 6.2)

Σμήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 17/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ΄»

ΣΥΜΒΑΣΗ .….... /14
Προμήθεια «Αρτοσκευασμάτων, Σφολιατοειδών
και Ειδών Ζαχαροπλαστικής»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

: «.....................»
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Η σύναψη της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με το Προεδρικό
Διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007 ), συμπληρωματικά δε με το Προεδρικό
Διάταγμα 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007 ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.
4038/12. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και
προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες, που απαιτούνται από την Υπηρεσία.
Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες :
1)
Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον
αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίθετα.
2)

Λέξεις αρσενικού γένους συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο.

3)
Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις θα ερμηνεύεται σαν να
ακολουθείται πάντα από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στη σύμβαση.
4)
Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που
διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών
προσώπων.
5)
Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα
ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο
συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
6)
Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση για διευκόλυνση των
αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της σύμβασης με
κανένα τρόπο.
7)
Αναφορές σε οποιοδήποτε άρθρο ή παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό,
θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο άρθρο ή παράρτημα της σύμβασης, με την αντίστοιχη
αρίθμηση.
8)
Αναφορά σε άρθρο ή παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν
καθορίζεται διαφορετικά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Α.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο
Β.

2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο

Γενικοί Όροι

:

:
:
:
:
:
:

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή – Ποινικές Ρήτρες
Κήρυξη προμηθευτή ως Εκπτώτου
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
Εγγυοδοσία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 8ο
Άρθρο 9ο
Δ.

Σ..……./14

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Γ.

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: Υποχρεώσεις προμηθευτή.
: Διενέργεια Ελέγχων – Δειγματοληπτικών Εξετάσεων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άρθρο 10ο : Παράδοση – Παραλαβή
Ε.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

11ο
12ο
13ο
14ο
15ο

:
:
:
:
:

Κωδικοποίηση Υλικών
Διάρκεια Σύμβασης – Αναπροσαρμογή Τιμών
Τελικές Διατάξεις
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
Ολοκλήρωση Σύμβασης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΗΛ. : ……………
…………….

ΣΥΜΒΑΣΗ : ………./14

ΠΟΣΟ :

……………… €

Προμήθεια «Αρτοσκευασμάτων, Σφολιατοειδών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής».
Στην
Αθήνα
σήμερα
………………………………..
στα
Γραφεία
της ....................................................................... (.................) οι υπογεγραμμένοι
: .................................................................. Δκτής της .........................., ως εκπρόσωπος
της ΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.831/ΑΔ………/Σ………../………… Κατακυρωτική
Απόφαση του …….
και η εταιρεία «...........................................................» με ΑΦΜ
………………….
που
εκπροσωπείται
από
τον
………………………………………………… ……………………………………… με Α.Δ.Τ
…………………………, Οδός ………………, αριθμ. .., ………… Τηλ. ……………… –
FAX. ……………, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με
την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Προμηθευτή”
την προμήθεια όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα.
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ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών ΠΑ λύεται, εφόσον από την κείμενη
νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας
του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.
2.
Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου των ΕΔ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των
Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους
συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει
από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.
3.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε
Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής
και χρόνου παράδοσης των ειδών.
4.
Ο προμηθευτής δε δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των
δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που
απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
5.

Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του ΝΔ 721/1970, Ν. 2362/95,
Ν. 2286/95 και των ΠΔ 60/07 και ΠΔ 118/07 , σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες
Κανονιστικές αυτών οδηγίες.
6.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της
Σύμβασης από την
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον
προμηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας της προμήθειας ή των προϊόντων που
παρέδωσε.
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ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
1.
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια «Αρτοσκευασμάτων,
Σφολιατοειδών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής» , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας που περιγράφονται στο παράρτημα «……..» της παρούσας.
2.
Το συνολικό ύψος της δαπάνης της σύμβασης σύμφωνα με την
οικονομική προσφορά του προμηθευτή ανέρχεται σε …………… €. Συγκεκριμένα, η
δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
3.
Κατά την πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας παρακρατείται ο
προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4%,
ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών, ενώ οι προμηθευτές
εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών
συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας
μόνιμης εγκατάστασής τους.
4.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον προμηθευτή
κρατήσεις ποσοστού 6,2476 %.
5.

Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με :

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας.
β.

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων

γ.

Το

κλπ.
διενεργηθούν.

κόστος

των

τυχόν

εργαστηριακών

ελέγχων

που

θα
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δ.

Το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

6.
Ο καταλογισμός της δαπάνης θα χρηματοδοτηθεί από εσωτερικούς
πόρους της κάθε Μονάδας.
Άρθρο 3ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται από το τμήμα Οικονομικού
της κάθε Μονάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.
2.
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση των ειδών στα μερικά κυλικεία ή
στις Διαχειρίσεις Τροφοδοσίας των Μονάδων, θα συμπληρώνει για κάθε
κυλικείο/Διαχείριση ξεχωριστά το μπλοκ που θα παραλαμβάνει από το τμήμα
Oικονομικού της Μονάδος και αφού ολοκληρώσει τις παραδόσεις, θα προσέρχεται στο
Κεντρικό Κυλικείο όπου και θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιμολόγιο.
3.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πληρωμή του προμηθευτή είναι :

α.
Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραλαμβανομένων
ειδών από τα αρμόδια Όργανα των Μονάδων.
β.

Η προσκόμιση εκ μέρους του προμηθευτή :
(1)

Tιμολογίου.

(2)

Εξοφλητικής απόδειξης.

(3)
Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας του αρμοδίου
Δημόσιου Ταμείου, δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του
προμηθευτή.
(4)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που πρόκειται να
πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.
(5)
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων
χημικών ελέγχων/αναλύσεων.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4.
Η μη προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης.

Σελ. 121

5.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας
στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», και το οφειλόμενο ποσό
καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο
που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς)
προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).
6.

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις :

α.
Στο πρωτόκολλο ή στα σχετικά έγγραφα παραλαβής δεν θα
αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών.
β.
Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα λοιπά προβλεπόμενα
από τη σύμβαση δικαιολογητικά.
7.
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή παρακρατούνται οι επιβαρύνσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 2 της σύμβασης. Ειδικότερα σε ότι αφορά το κόστος
δημοσίευσης των διαγωνισμών, αυτό παρακρατείται από τα δικαιώματα του προμηθευτή
κατά την οικονομική του τακτοποίηση κατά την πρώτη πληρωμή σε περίπτωση
τμηματικών παραδόσεων/πληρωμών.

Άρθρο 4ο
Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή – Ποινικές Ρήτρες
1.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, επιβάλλονται στον
προμηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μονάδας και έγκρισης της Αναθέτουσας
Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις :
α.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις :
(1)

Αδυναμίας υλοποίησης παραγγελιών – ελλείψεις ειδών.

(2)

Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών.

(3)
Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής
εξέτασης.
(4)
Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση
του προμηθευτή.
(5)
Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητος,
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία και μεταφορά των υπόψη ειδών.
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(6)

Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στις υποδείξεις της

(7)

Μη τήρησης γενικότερα των όρων της σύμβασης,

Μονάδος,

επιβάλλεται
▬

Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ.

▬

Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 1.500,00 Ευρώ.

▬

Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 2.000,00 Ευρώ.

▬

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

β.
Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (με τοξικές ουσίες, ουσίες που υπέχουν
μόλυνση κλπ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ 2012 και της κείμενης Νομοθεσίας :
επιβάλλεται
▬
Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 5.000,00 ευρώ. Παράλληλα,
γίνεται έγγραφη ενημέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στο ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπλέον,
διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες για
το συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτών των ενεργειών
με ανάλογο αποδεικτικό από τον προμηθευτή. Για το χρονικό διάστημα που θα
μεσολαβήσει, οι Μονάδες μπορούν να προμηθεύονται τις ποσότητες των ειδών που τους
αναγκαιούν από άλλον προμηθευτή και να επιβαρύνουν το συμβασιούχο με την
επιπλέον διαφορά που θα προκύψει στην τιμή.
▬
Για τη δεύτερη
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση.

παράβαση,

ή

σε

περίπτωση

που

δεν

2.
Όταν ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το ΠΔ118/07 κυρώσεις.
3.
Σε περίπτωση επανειλημμένων και κατά συρροή καθυστερήσεων , η ΠΑ
έχει το δικαίωμα χρήσης κάθε ένδικου μέσου για τη διασφάλιση των συμφερόντων της.
4.
Η είσπραξη των προστίμων που προβλέπονται παραπάνω θα γίνεται από
την ΠΑ, με παρακράτηση των αντιστοίχων ποσών από τις επόμενες πληρωμές προς τον
προμηθευτή ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου περί είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει μετά τη λήψη
από τον προμηθευτή της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ.
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Άρθρο 5ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου

1.
Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του
ορίστηκε, vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γvωμoδότηση
του αρμόδιου oργάvoυ.
2.
Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov παραβίασε
τους όρους της σύμβασης, όπως καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης.
3. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων του
προμηθευτή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ειδικότερα η κατά συρροή παράλειψη
έγκαιρης παράδοσης των ειδών μέσα στα καθοριζόμενα χρονικά όρια των παρόντων
όρων, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις :
α.
Έκπτωση από την στο όνομά του γενόμενη κατακύρωση και από
κάθε εν γένει δικαίωμά του απ΄ αυτήν.
β.
Κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ
του οικείου Μετοχικού Ταμείου της ΠΑ.
γ.
Αίτηση παροχής των μη εκπληρουμένων συμβατικών του
υποχρεώσεων, είτε από τον επόμενο στον διαγωνισμό μειοδότη είτε με επαναληπτικό
διαγωνισμό ή και χωρίς αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και καταλογισμό σε
βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής, εισπραττομένης είτε από όσα τυχόν έχει
να παίρνει από το Δημόσιο είτε σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων
εσόδων.
δ.
Εφαρμογή των ποινικών ρητρών (κυρώσεων) που προβλέπονται
αναλυτικά στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος, στην εκτέλεση των συμβατικών
του υποχρεώσεων.
4.
Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την
ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον :
α.
Η σύμβαση δεv υπογράφτηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν με
ευθύνη της Υπηρεσίας.
β.

Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

5.
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από
την άρνηση του προμηθευτή να εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
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Άρθρο 6ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία παράδοσης των ειδών μέσα στο
συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του προμηθευτή. Ως
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
(1)
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος του προμηθευτή ή των συνεργαζόμενων προμηθευτών.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του
προμηθευτή ή των συνεργαζόμενων προμηθευτών που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών τους.
(3)

Πλημμύρα.

(4)

Σεισμός.

(5)

Πόλεμος

(6)
Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.
(7)

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(8)

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

2.
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
3.
Επισημαίνεται ότι, κανένας από τους λόγους ανωτέρας βίας δε θα γίνεται
αποδεκτός από την Υπηρεσία, σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραδώσει προϊόντα
σε άλλον καταναλωτή κατά τις ημερομηνίες που επικαλεστεί αδυναμία παράδοσης στις
Μονάδες.
Άρθρο 7ο
Εγγυοδοσία
1.
Ο προμηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ΄ αριθμ. …………………………………………
επιστολή, ισχύος μέχρι …………
ποσού ευρώ…………………………………. χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ΄ αυτόν
με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
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2.
Σε περίπτωση του δικαιώματος προαίρεσης για επέκταση του χρόνου
ισχύος της σύμβασης για άλλο ένα (1) χρόνο, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει
αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή να υποβάλει
νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος
της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τη νέα
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

MΕΡΟΣ

ΤΡΙΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις προμηθευτή
1.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του
προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας, στην έδρα των Μονάδων.
2.
Τα είδη θα παραδίδονται στα Μερικά Κυλικεία ή το Κεντρικό Κυλικείο ή τις
Διαχειρίσεις Τροφοδοσίες – Λέσχες των Μονάδων, καθημερινά και σε ορισμένες
περιπτώσεις και Κυριακές – Αργίες, σε χρόνο που θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα
των Μονάδων και εντός 24 ωρών από την παραγγελία, ανεξάρτητα από το μέγεθος
αυτής.
3.
Για όσα είδη δεν είναι τυποποιημένα ή δεν τυλίγονται, θα ακολουθείται η
παρακάτω, κατά είδος, διαδικασία συσκευασίας – μεταφοράς – διάθεσης :
α.
Σφολιατοειδή (τυρόπιτες, λουκανόπιτες, σπανακόπιτες κλπ) :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα.
▬ Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μια στρώση, απαγορευμένης της
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή.
▬ Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα με μικρή χαρτοσακούλα ή
αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της προηγούμενης ημέρας,
απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
β.

Αρτοσκευάσματα :

Τοστ – σάντουιτς :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία
έως 5ο C σε ατομική συσκευασία.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την
ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.

Πίτσες :
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▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται

αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Τα ψημένα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μια στρώση,
απαγορευμένης της μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή.
▬ Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα με μικρή χαρτοσακούλα ή
αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της προηγούμενης ημέρας,
απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
Κέικ – μηλόπιτα :
▬ Η μεταφορά – συσκευασία και διάθεση των ειδών θα είναι σε υλικό συσκευασίας
κατάλληλο και εγκεκριμένο για τρόφιμα από τον ΚΤΠ, απαγορευμένης της διάθεσής τους
σε «χύδην» μορφή.
Ντόνατς :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα.
▬ Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μια στρώση, απαγορευμένης της
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή.
▬ Επιτρέπεται η μεταφορά και διάθεση σε ατομική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα.
Κρουασάν :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συμπιεσθεί και κακοποιηθεί λόγω
κακής μεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας καθώς και η διάθεση προϊόντων
που δεν έχουν ατομική συσκευασία.
Λοιπά αρτοσκευάσματα (σταφιδόψωμο, κουλούρια κλπ) :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα.
▬ Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μια στρώση, απαγορευμένης της
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή.
γ.

Είδη ζαχαροπλαστικής :

Διάφορα γλυκά ταψιού (μπακλαβάς, κανταΐφι κλπ) :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων.
▬ Τα είδη θα διατίθενται προς κατανάλωση σε ομαδική ή ατομική συσκευασία, πάντα
όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εμβαπτισμένα ή διαποτισμένα με την ανάλογη
ποσότητα σιροπιού.
▬ Ομαδική συσκευασία σε ανοξείδωτες λαμαρίνες κατάλληλου σχήματος και μεγέθους
είναι επιτρεπτή.
▬ Η ατομική συσκευασία από σελοφάν ή άλλο υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και
εγκεκριμένο από τον ΚΤΠ, η οποία, συσκευασία, θα πρέπει να έχει την απαραίτητη
στεγανότητα και συνοχή.
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▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 5 ημερών από την

ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
Πάστες :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία όχι
μεγαλύτερη από 7ο C.
▬ Τα είδη μεταφέρονται σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία
από εξωτερικούς ρύπους.
▬ Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος-συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να
παρατίθενται χωρίς δισκάριο.
▬ Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Απαγορεύεται η παράθεσή τους με
χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς δισκάριο ή χωρίς κουταλάκι – πηρουνάκι.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την
ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
Εκλέρ – κωκ :
▬ Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία όχι
μεγαλύτερη από 4ο C.
▬ Τα είδη μεταφέρονται σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία
από εξωτερικούς ρύπους.
▬ Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος – συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να
παρατίθενται χωρίς δισκάριο. Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
▬ Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την
ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
4.
Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία παραγωγής – διακίνησης –
εμπορίας και διάθεσης όλων των παραπάνω προς προμήθεια ειδών, θα
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ 2012.
5.
Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των ειδών
στις Μονάδες, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με την απαιτούμενη
ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που μεταφέρουν. Ακόμα, ο
χώρος τοποθέτησης των προϊόντων θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να
απολυμαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Σχετική βεβαίωση απολύμανσης να
βρίσκεται στη διάθεση του επιθεωρούντος Αξκού (ΥΚ), σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου.
6..
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα
αλλοιωμένα είδη, καθώς και τα είδη για τα οποία έχει λήξει η ημερομηνία ανάλωσής τους,
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι
προβλεπόμενες κυρώσεις.
7.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε
υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του προμηθευτή, καθώς και των
συνεργαζόμενων, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονομικές Διατάξεις.
8.
Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με παρουσία του προμηθευτή
ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα
οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν
υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους :
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α.

Μικροβιολογικό.

β.

Χημική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

9.
Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το
κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης τον προμηθευτή θα βαρύνει και το
κόστος των ελέγχων – αναλύσεων.
10.
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων
δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων,
επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά το περιεχόμενο της
σύμβασης και την Εθνική Νομοθεσία.
11.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει :
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδος.

β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού των Μονάδων και να σέβεται τους νόμους και τον
κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
12.
Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εισερχόμενο στις Μονάδες προσωπικό
του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι δε θα έχει καμιά
εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από την ΠΑ και θα τηρεί την κείμενη
νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.
13.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα.
14.
Ο προμηθευτής ευθύνεται για τη συντήρηση, καλή λειτουργία και
αντικατάσταση του εξοπλισμού που θα διαθέσει στη Μονάδα (ψυκτικές βιτρίνες,
τοστιέρες, θερμοθάλαμοι κλπ), καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 9ο
Διενέργεια Ελέγχων – Δειγματοληπτικών Εξετάσεων
1.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε
υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του προμηθευτή και των
συνεργαζόμενων εμπόρων, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τις εκάστοτε
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
2.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη
παρασκευής των ειδών στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Επιτροπής της Υπηρεσίας,
προκειμένου ελέγχεται η υγειονομική τους καταλληλότητα.
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3.
Η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του προμηθευτή ή
του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα και αντιδείγματα των ειδών τα
οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν
υπάρχει Στρατιωτικό), για τη διενέργεια μικροβιολογικού ελέγχου, χημικής ανάλυσης και
ιστολογικής εξέτασης.
4.
Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το
κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης τον προμηθευτή θα βαρύνει και το
κόστος των χημικών αναλύσεων – εξετάσεων.
5.
Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων.
6.
Επισημαίνεται ότι, όλες οι διαδικασίες που αφορούν στη διενέργεια των
εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στο άρθρο 36 του ΠΔ 118/07, περί «Δειγμάτων –
Δειγματοληψίας και Εργαστηριακών Εξετάσεων».

ΜΕΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο
Παράδοση – Παραλαβή

1.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του
προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας, στην έδρα των κάτωθι Μονάδων :
α.
112 ΠΜ και ΚΕΑ (πρώην ΕΡΓ. Α/Κ – ΕΕΟ) (παράδοση στην
περιοχή Ελευσίνας).
β.

251 ΓΝΑ και Μ. ΓΕΑ (παράδοση στην περιοχή Παπάγου)

γ.

128 ΣΕΤΗ και 21 ΜΚΒ (παράδοση στην ευρύτερη περιοχή

δ.

114 ΠΜ (παράδοση στην Τανάγρα Βοιωτίας).

ε.

ΚΕΔΑ/Ζ (παράδοση στο Ζούμπερι).

Ελληνικού).

2.
Η συσκευασία των ειδών θα είναι όπως του εμπορίου, σύμφωνη πάντα με
το πνεύμα των Διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και βάσει των
τεχνικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση, ενώ σε
εμφανές σημείο της συσκευασίας θα αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω
ενδείξεις :
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α.

Επωνυμία του προμηθευτή.

β.

Είδος και ποσότητα του προϊόντος.

γ.

Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του.

δ.

Ημερομηνία παραγωγής ή λήξης του προϊόντος.

3.
Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου πραγματοποιείται από
τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις
ισχύουσες για την ΠΑ διατάξεις, αναφορικά με την παραλαβή ειδών Τροφοδοσίας –
Λεσχών – Κυλικείων.
α.
Η διαδικασία
αντικειμένου είναι η ακόλουθη :

παράδοσης

–

παραλαβής

του

συμβατικού

(1)
Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμισή των ειδών
έρχεται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Διαχειριστή τροφοδοσίας Λέσχης – Κυλικείων
προκειμένου να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.
(2)
Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από την αρμόδια
Υπηρεσία Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των ειδών), άδεια
εισόδου του προσωπικού του.
β.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από αρμόδιο
προσωπικό της Υπηρεσίας, με σύνταξη των προβλεπόμενων εντύπων – εγγράφων ή και
πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή
ή νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με το αρμόδιο προσωπικό τα
σχετικά έγγραφα ή το σχετικό πρωτόκολλο.

MΕΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΟ

ΛΟΙΠΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 11ο
Kωδικοποίηση
Δεν απαιτείται η Κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών.
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Άρθρο 12ο
Διάρκεια Σύμβασης – Αναπροσαρμογή Τιμών

1.
Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι δύο (2) ετών, με
δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
της αρχικής σύμβασης, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
2.
Οι τιμές των ειδών θα παραμείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης καθώς και της τυχόν ανανέωσης αυτής.
3.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα
ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης των
κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε
επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων.
4. Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι θα καθορίζονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αυξομειώνοντας αναλόγως τις τιμές των
ειδών.
Άρθρο 13ο
Τελικές Διατάξεις
1.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα συμπεριληφθούν ως αναπόσπαστα
μέρη (παραρτήματα), οι τιμοκατάλογοι των ειδών που θα κατατεθούν από την εταιρεία.
Επισημαίνεται ότι :
α.
Η Υπηρεσία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επιλογής των ειδών
που θα παραγγέλλει.
β.
Τυχόν εμπλουτισμός ή τροποποίηση των εγκεκριμένων
καταλόγων, θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα περί τροποποίησης συμβάσεων.
2.

Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα :

α.
Μονομερούς λύσης της σύμβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη
διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησή της ή κριθεί
ασύμφορη.
β.
Τροποποίησης όρων της σύμβασης καθώς και επέκτασή της προς
κάλυψη απαιτήσεων άλλων Μονάδων της ΠΑ, εφόσον απαιτηθεί, κατόπιν κοινής
συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
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Άρθρο 14ο
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
1.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 § 4 του ΠΔ 118/07, η
σύμβαση τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας. Τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτών των
όρων γίνεται εγγράφως, με γραπτή τροποιητική της παρούσας σύμβασης μεταξύ των
συμβαλλομένων. Η απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση,
δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
2.
Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ΄ ουδενί θεωρούνται ότι
ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης αυτής ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε
ανοχή ή καθυστέρηση ή αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων
τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά.
3.
Τροποποίηση της σύμβασης, καθώς και η επέκτασή της προς κάλυψη
απαιτήσεων άλλων Μονάδων της ΠΑ επιτρέπεται, κατόπιν κοινής συμφωνίας των
αντισυμβαλλομένων και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ΠΔ 118/07.

Άρθρο 15ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που
κρίνεται ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β.

Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που

παραδόθηκε.
γ.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις .

τιμήματος,

αφού

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

ΓΕΝΙΚΑ
1.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
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2.
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
3.
Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή
τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε
αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με την καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
4.
Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα
επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που
αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, υπάγονται στη
δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η
σύμβαση.
5.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς
την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης, η διαφορά τίθεται κατόπιν προσφυγής του
ενός εκ των δύο μερών υπό την κρίση των αρμοδίων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του
Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για
αμφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των συμβαλλομένων καταδικαζόμενο.
6.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την
παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή ο οποίος και
οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία
περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
7.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

αναγνώσθηκε

και

Σμήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

