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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ Ν. ΛΩΝΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΛΟ – ΡΑΤΘΣΛΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5
ΑΚΘΝΑ
14233
ΕΛΛΑΔΑ
GR 30
2132057830
2132057038
Promkgh2009@gmail.com
Χ. Κοφμπθ
www.konstantopouleio.gr

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ
Χϊρα
Κωδικόσ ΝUTS
Τθλζφωνο
Φαξ
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (Ν.Ρ.Δ.Δ)
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Αρ Δ/ςμοφ
65095) .
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:
γ)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου.
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. : 1511

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια Διαφόρων Κρεάτων
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 15119000-5

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 70.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 61.946,90€, ΦΡΑ : 8.053,10€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα για δίμθνθ μονομερι παράταςθ και επιπλζον δεκάμθνθ με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ εταιρείασ και τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν
προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν εξαντλθκεί οι ποςότθτεσ των υλικϊν που περιλαμβάνονται ςτθ
ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το
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δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εάν ολοκλθρωκεί αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ από
Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν.
Το Νοςοκομείο μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και
αξιολόγθςθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% ι για
μικρότερθ ποςότθτα κατά 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και
των τυχόν άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (σαμηλότεπη τιμή).

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
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αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ
Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ )
 Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ “Ρρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 9 του ν 3580/2007-κακοριςμόσ ΚΑΑ”
 Το αρ πρωτ 853/27-3-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ
 Τθν από 18-5-18 (6θ Συν Κεμ Α16) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
- Τθν από 16-01-2019 (1θ Συν Κεμ Α10) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
- Τθν αρ πρωτ 18-02/01/2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ 6ΨΝΦ469077-ΜΤ7 με τθν
οποία δεςμεφτθκε το ποςό ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ ΚΑΕ 1511 για το ζτοσ 2019.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τετάρτθ 3/04/2019 και ϊρα 17:00.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν 27/02/2019 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 69491
Η πεπίλητη τηρ παπούσαρ Διακήπςξηρ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.konstantopouleio.gr

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ
2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
3. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο
με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι
των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα : Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ,
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ
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τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί
το ζγγραφο..
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα , χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν,
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται
μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ
του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ίςθ
με το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Το
φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει,
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3
ζωσ 2.2.5 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο
του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το
ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά
ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016,
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.5.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει
ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
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2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο
τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων
εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ
που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ,
με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του
άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3
τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά
ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να
ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ
του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ.,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
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ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
γ) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που
είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ
με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο),
όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ
ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ,
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με
αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο
μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ
δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των
μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ
διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν
τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με
1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία.
Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι
αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να
αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ
εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ)
προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ
του
οικείου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του
ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι
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δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ
απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι
Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ
και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ,
ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω
κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το
πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.2 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ που κα δοκεί ωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ νόμιμα
διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των ειδϊν
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ παροφςασ και αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ,
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται
θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ
τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα
που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ.
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του
ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι
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φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και
ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα
των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα II),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του
Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα
με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά τεμάχιο .
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι
ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν
ανακζτουςα αρχι .
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ ,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα
εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν Ραραςκευι 12/04/2019 και ϊρα 10:00 π.μ.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ », κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ
αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν
απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να
ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ
και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
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άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων
που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά»
και «Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται
από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί
ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία
ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ
2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να
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προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά
ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και
ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω
του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό
ανάδοχο
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό
ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα
με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ,
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ.
α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από
τθν ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι
ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά
τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ
παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παπάπτημα Χ τος
Πποσαπτήματορ Α τος ν. 4412/2016.

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ..
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από
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τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ
άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου
2.2.5.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται
να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου
131 του ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ
τμθματικϊν παραδόςεων . Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200
παρ 4 του ν 4412/2016 , κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20.%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4.% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει
ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 3.2. τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα
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διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται,
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ,
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ςτθν αποκικθ του Νοςοκομείου
ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του , όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ λειτουργία του και κατά
τθν απόλυτθ κρίςθ του , εντόσ του προβλεπόμενου από τθ ςφμβαςθ χρόνου .
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου
207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι,
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με
μακροςοπικό ζλεγχο –χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ πρακτικι δοκιμαςία κ.λ.π
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3
του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον
τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το
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κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων,
ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και
εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

O ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ
ηεο ύκβαζεο
Α) ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ
ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΛΩΝ
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (που κα δοκεί ωσ το
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ νόμιμα
διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ
κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των ειδϊν)
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 3/04/2019, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 17:00

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
ΚΩΔΛΚΟΣ CPV
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ
ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

12/04/2019, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00
π.μ
ΜΕΣΩ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ
ΓΕΝΛΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ
Ν.ΛΩΝΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΛΟ – ΡΑΤΘΣΛΩΝ
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΔΛΑΦΟΩΝ ΚΕΑΤΩΝ

15119000-5
70.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΜΔΡΟ Β - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ
μοσχάρι, χοιρινό, αιγοπροβάτων
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΣΑ Να π ροέρχονται από νωπά κρέατα Α ΄ ποιότητας όπως
αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 88, 88 ( 1 ) και 89 του Κώδικα
Σροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κο ινής Φρήσεω ς. Σα
παραδιδόμενα νωπ ά κρέατα, θα προέρχονται από χώρες της Ε. Ε. και από
εγκεκριμένα σφαγεία .
Σα προσφερόμενα κρέατα πρέπει σύμ φωνα με το Άρθρο 88 ( 1 ) το υ Κ.Σ.Π.
1. Να προέρχονται από κατάλληλα για κατανάλωση τμήματα
κατοικίδιων ζώων, βοοειδών, χοίρων και προβάτων.
2. Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επ εξεργασία που να αποσκοπεί
στην εξασφάλιση της συντήρησής τους.
3. Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο.
4. Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις
συστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες δ ιατάξεις.
5. Να μην περιέχουν επ ιβλαβείς ουσίες π ροερχόμενες από την
διατροφή των ζώων ή άλλες ουσίες εξ ωγενούς προελεύσεως, όπως
οιστρογό να, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά.
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6. Να έχο υν ένα κανο νικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (π.χ.
κόκκινο , χωρίς αίματα για το μοσχάρι) .
7. Κατά τον χρόνο παράδοσης στις αποθήκες δεν θα πρέπει να έχουν
θερμοκρασία ανώτερη των 4 -5 0 C και οξύτητα ( PH) μεταξ ύ 4-5,8.
8. Να είναι καλά συντηρημένα και καθαρά και να μην είναι
αφυδατωμένα, σάπια, ευρωτιασμένα ή ταγγισμένα.
9. Να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές.
10.Να μην έχο υν λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώ ς μ ε το κρέας.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χω ρίς να παρέχο υν
ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων
υλών.
Να
μην
έχουν
υποστεί
μεταβολή
των
ο ργανοληπτικών
του
χαρακτήρω ν, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην
υγεία των καταναλω τών ή στη συντήρησή του.
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ
ΝΩΠΟ ΚΡΕΑ ΜΟΦΑΡΙ: Σο νωπό κρέας μοσχάρι να είναι
απαλλαγμένο από οστά, λ ίπος, τένοντες κ.λ.π., και να παραδίδεται σε
συσκευασία αυτοτελών ανατομικών τεμαχίων κρέ ατος, ό πως αυτά ακριβώς
καθορίζο νται στο ΠΔ 186/1981. Σο νω πό κρέας να είναι αυτοτελή τεμάχια
πρώτης κατηγορίας (Α) μηρός (μπούτι - ο μηρός μαζί με το τεμάχιο που
αντιστοιχεί στη λ εκάνη κιλότο και αυτοτελή τεμάχια δεύτερης κατηγορίας
(Β)).
Σα αυτοτελή τε μάχια πρώτης κατηγορίας (Α) είναι τα ακόλουθα:
τράνς, νο υά, κυλότο, στρογγυλό κ.λ.π , ενώ τα αυτοτελή τεμάχια δεύτερης
κατηγορίας (Β) είναι τα εξής: σπάλα, π οντίκι, κλπ.
Σο νωπό κρέας (μοσχάρι) να ανήκει στην κατηγορία ταξ ινόμησης
γράμματος Ζ (ηλ ικίας άνω 8 μηνών αλλά το πολύ 12 μηνών,
νεαρό
μοσχάρι), όπως ο ρίζεται στον Κανο νισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Κ.
566/2008.
Να ανήκει από άποψη διάπλασης στις διαβαθμ ίσεις των κατηγοριών Ε, U ,
R, και ως προ ς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει στις διαβαθμίσεις 1
και 2, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς 1183/2006 και
1234/2007.
E
εξαιρετική
U
πολύ καλή
R καλή

Όλες οι πλάγιες όψεις καμπύλες έως πολύ καμπύλες· εξαιρετική
μυϊκή ανάπτυξη.
Πλάγιες όψεις καμπύλες στο σύνολό τους· πολύ καλή μυϊκή
ανάπτυξη.
Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους· καλή μυϊκή
ανάπτυξη.

να ανήκει ως προς την κατάσταση πάχυνσης στις διαβαθμ ίσεις:
1

τρώμα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό.

πολύ μικρή
2

Ελαφρό στρώμα λίπους, μύες σχεδόν παντού εμφανείς.

Μικρή
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ΝΩΠΟ ΚΡΕΑ ΦΟΙΡΙΝΟ
Σο νωπό χοιρινό κρέας να είναι Μηρός (χοιρινό μπούτι) άνευ οστών,
μπριζόλες και κό ντρα χο ιρινού με ο στά και να προέρχεται από ζώα που
έχουν εκτραφεί και αναπτυχθεί καλά (αρσενικά πριν το στάδιο της
γεννητικής
ωριμότητας,
θηλυκά
που
δεν
χρησιμοποιήθηκαν
για
αναπαραγωγή) .
Σα ζώα από τα οποία θα προέρχεται το κρέας, να είναι υγιή και
απαλλαγμένα από νοσήματα, και να έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο
πριν και μετά τη σφαγή και έχουν κριθεί μετά απ‟ αυτή την εξ έταση
κατάλληλα να σφαγούν και διατεθούν στην κατανάλωση.
Σα σφάγια κατανέμονται σε κατηγο ρίες βάσει της εκτιμώμενης περιε κτικότητάς τους σε άπαχο κρέας και ταξινομούνται ανάλογα με το άπαχο
κρέας ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου. Η διαμόρφωση πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να έχο υν ανεπτυγμ ένους μύες, κυρίω ς στους μηρούς, και να
είναι κατηγορίας Ε ή U ή R, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό
1234/2007.
Η κατάσταση της πάχυνσης να είναι τέτοια ώ στε το λίπος να είναι
κατανεμημένο, λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης
αφαίρεση του λ ίπους τό σο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
Κατηγορίες
E
U
R

Άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου

55 ή περισσότερο.
50 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 55.
45 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 50 .

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑ ΑΜΝΟΕΡΙΥΙΩΝ Σα αμνοερίφια να προ έρχο νται από ζώα
γάλακτος, 8-12 Kgr, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1183/2006 και
1234/2007, κατά προτίμηση Ελληνικής παραγωγής, ολόκληρα, πρό σφατης
σφαγής, χω ρίς κεφ άλι, χω ρίς εντόσθια (εκτός από τις ημέρες των εορτώ ν
σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 14/89) . Να φέρουν τις
προβλεπόμενες από την Νομοθεσία απαραίτητες σημάνσεις.
ΣΕΜΑΦΙΜΟ
Ο τεμαχισμός τω ν νωπών κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμ ού σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχο υ των εργαστηρίων
τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού, όπως τροποποιήθηκε
από το Π.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) «Περί τρο ποποιήσεως της
περίπτωσης γ΄ του Π.Δ. 306/80 «Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και
ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμο ύ, αποστεώσεως και παρασκευής
μιττωτού» και τον Ε ΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (EE) Α Ρ Ι Θ . 1337/2013 ΣΗ
ΕΠΙΣΡΟΠΉ της 13ης Δεκεμ βρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβο υλίου και του υμβουλίου ό σον αφορά την ένδειξη της χώρας
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και
πουλερικών, και να εφαρμόζει σύστημα HACCP

Σελίδα 32

19PROC004534801 2019-02-28

Σα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις
πρέπει να δ ιαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007
(Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης
άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων ο πληφόρων ζώων,
πουλερικών
και
λαγόμορφων
και
θέσπιση
των
αναγκαίω ν
συμπληρωματικών μέτρων για την εφ αρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβο υλίου και το υ
υμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφ αγείων).

ΤΚΕΤΑΙΑ
Σα αυτοτελή τεμάχια των σφάγειων να είναι:
Για το μοσχάρι: πρώτης κατηγορίας (Α) – μπούτι (εδώ περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα τμήματα: «τράνς», «νουά», «ουρά», «στρογγυλό» και «κυλότο»), ή
αυτοτελή τεμάχια δ εύτερης κατηγορίας (Β), όπως είναι η σπάλα, το ποντίκι
όπως ακριβώς καθο ρίζονται στο ΠΔ 186/1981. Σο νωπό μοσχάρι π ρέπει να
παραδίδεται τεμαχισμένο, σε ολόκληρα αυτοτελή τεμ άχια, (π.χ. τράνς,
στρογγυλό, νουά κ.λ.π., άνευ π εριττών μερών και άνευ λίπους), ενώ για δε
το χοιρινό νωπό κρέας, αυτό να είναι μπούτι (Α/Ο) και μπριζόλες κομμένες
ή κόντρα χο ιρινού .
Δεν γίνεται δ εκτή μέσα στη συσκευασία, η ύπαρξη:
1. Πρόσθετο υ λ ίπους, εκτός του συνδεμ ένου φυσικώ ς με το κρέας.
2. Μ ικρώ ν τεμαχίων κρέατος ( TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.
Κάθε αυτοτελές ανατομικό
τεμ άχιο , θα
συσκευάζεται από
τον
παρασκευαστή ή τον συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος
(VACUM) άνευ συντηρητικών ουσιών σε διαφανή προ συσκευασία,
κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το προστατεύει από έξωθεν μ ικροβιακο ύς ή
άλλους παράγοντες, καθώς και απ ό την απώλεια υγρασίας (Οδηγία
89/108/ΕΟΚ).
Δεν επ ιτρέπεται η αφαίρεση κανενός κομματ ιού π ου ανήκει στην
Κατηγο ρία “Α”, αλ λά πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτια στη
φυσιολογική αναλογία που απαντο ύν στην Κατηγορία αυτή.
Είναι στην κρίση του έκαστου Νοσοκομείου να ζητήσει την προμήθεια ή
όχι των κομματιών „‟κόντρα‟‟, „‟φιλέτο‟‟ και „‟μπριζόλες‟‟ .
Σα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά συσκευασμ ένα, τεμάχια της ίδιας
κατηγορίας π ρέπει να συσκευάζο νται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια.
Σα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιο ύ, με Αντοχή στη
Διάρρηξ η κυματοειδούς χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 13 00 KPa. και θα
είναι καθαρού βάρο υς περιεχομένο υ, π ερίπου 25 Kgr (±10%).
Σα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύο υσες
αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία
παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρό νου της συνολικής
διατηρησιμότητάς του .
Πέραν το υ χρόνου αυτού δ εν θα γίνεται η
παραλαβή των προϊόντων.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό
του είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξ ης των παραδιδόμενων
νωπών κρεάτων.
Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές
ανατομικό τεμάχιο , αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει να
υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφονται,
στην ελληνική γλώ σσα, και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού
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Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000, του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ.510/2006, του
κανονισμού της ΕΕ (αριθ. 1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίο υ 2013 τα εξής:
1. Η περιγραφή του σφάγειου (Νεαρό ζώο 8- 12 μηνών) .
2. Η Φώρα καταγωγής.
3. Η Φώρα εκτροφής.
4. Η Φώρα σφαγής.
5. Ο κωδικός του σφάγειο υ (Πλην το υ χοιρινο ύ).
6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.
7.Ο
τίτλος
και
ο
αριθμός
εγκρίσεω ς
λειτουργίας
το υ
εργαστηρίου τεμ αχισμού.
8. Η ημερομηνία σφαγής.
5. Η Σαξ ινόμηση το υ Ζώου (π.χ. ΑΖ1).
6. Σο καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί
αυτοκόλλητης ετικέτας ηλ εκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου και θα
επικολλάται επί της συσκευασίας.
7. Η ημερομηνία ελάχιστης δ ια τηρησιμότητάς το υ.
Για την συντήρηση και τη διακίνηση των κρεάτων πρέπει να τηρο ύνται
οι διατάξεις του Π.Δ. 203/1998 - Σροποποίηση και συμπλήρωση του
προεδρικο ύ διατάγματος 410/94 «Τγειονομικοί όροι παραγωγής και
διάθεσης στην αγορά κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία
95/23/ΕΚ του υμ βουλίο υ και τροποποίηση των π ροεδρικών διαταγμάτων
204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α) , ο δε διακινητής
πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP.
ΗΜΑΝΕΙ
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφ ωνη με τις
διατάξεις
σήμανσης των τροφίμων:
• ΚΑΝΟΝΙΜΟ
(ΕΕ)
αριθ.
1169/2011
σχετικά
με
την
παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές, την τροποποίηση
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κο ινο βουλί ο υ και του υμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της
οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του
υμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο ινο βουλίο υ και το υ υμβουλίου, των
οδηγιών της Επ ιτρο πής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.
1.Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του καν. αριθ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώ ρας
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοιροειδών,
προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών.
Μικροβιολογικά Φαρακτηριστικά
Salmonella, απουσία σε 25g r (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 178/2002.
E. coli O157:H7, απουσία σε 25 gr ( n=5, c=0), ISO 16649, Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 178/2002.
Λοιποί παθογόνοι οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία.
Ο ι συμμετέχον τες πρέπει να π ροσκομίσουν:
1. Άδεια λειτου ργίας της Επ ιχείρησης από την αρμόδια Τπηρεσία
και σε περίπτωση που ο συμμετέχω ν έχει την έδρα του εκτός Νομού
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Αττικής και άδεια λειτουργίας του υπ οκαταστήματος στο Νομό Αττικής,
εφόσον υπάρχει.
Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προ σκομίσει και την καταχώρηση ή την
έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006.
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέω ση καταχώρησης ή
έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμ φωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού
(ΕΚ) υπ‟ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
των Κανονισμών ( ΕΚ) υπ‟ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβο υλίου και το υ
υμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκο ύ
Κοινοβο υλίου και του υμβουλ ίου για την υγιεινή των τρο φίμων
2. Ισχύον Πιστοπ οιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης
της ασφάλειας των τροφίμων [ΚΤΑ 487/2000 (ΥΕΚ1219β/4.10.2000)]
σύμφωνα με τις απ αιτήσεις το υ προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα
έχει χορηγηθεί από κατάλληλα δ ιαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από
τον ΕΤΔ για την παρ αγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση,
διακίνηση, εμπορία των προϊόντων.
Επίσης,
θα
πρέπει
να
προσκομίζει
τα
απ οτελέσματα
μικροβιολογικών
και
χημικών
αναλύσεων
των
προϊόντων,
πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχο υ, κάθε φ ορά που
ζητείται.

τω ν
που
αυτό

ε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή
παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψ ει:
1 ο ν Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματο ς διαχείρισης της
ασφάλειας των τρο φίμων [ΚΤΑ 487/2000 (ΥΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με
τις απαιτήσεις το υ προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει
χορηγηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστο ποίησης από τον
ΕΤΔ για την παραγωγή – παρασκευή - επεξ εργασία των π ροϊόντων.
2 ο ν Τπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή
ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον
συγκεκριμ ένο προμ ηθευτή με τα προ ϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε
αυτόν του διαγωνισμού.
3. Η μεταφορά [Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΥΕ Κ 1219Β) ] θα γίνεται με
καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα -ψυγεία και μέχρι τους
χώρους αποθήκευσης τ ο υ Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ , τ α ο π ο ί α θ α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν
θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α 0-4 0 C, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και
θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλά μου μεταφοράς. (ΕΦΕΤ
Ο∆ΗΓΟ ΤΓΙΕΙΝΗ Νο 9).
Σα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση
Καταλληλότητας Οχήματος από Τγειονομικής πλευράς , η οποία
εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Τγείας των
Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς , η οποία
εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Τπηρεσίες . Κατά την ώρα
παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και να παραδίδει στην
επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του
οχήματος μεταφ οράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να δ ιαθέτει Βιβλιάριο
υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των
νωπών κρεάτων, όπ ου απαιτείται, γάντια μιας χρήσεως.
Ο προμηθευτής υπ οχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα
ως προς το
είδος και την πο σότητ α, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του
Νοσοκομείου, όπως επ ίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής
κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον
προσδιορισμό του είδους.
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Σα είδη και ο ι ποσότητες
θα π αραδίδονται μετά από έγγραφη
παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την
διατηρησιμότητα του τροφίμου, π ριν την παράδοση.

ΝΟΜΟΘΕΙΑ
1. Κ.Σ.Π..
2. Αγορανομική Διάταξη 14/89.
3. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για
συγκεκριμ ένους ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
4. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της Νο μοθεσίας για τα τρό φιμα, των γενικών διαδικασιών για
την ασφάλεια των τροφίμων και την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής
Ασφάλειας των τροφίμων.
5. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 78/2002 άρθρου 18 για την ιχνηλασιμότητα των
τροφίμων όπως και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Σ.Π παράγρ. 13
περί ενδείξεω ς αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59
Ε.Ο.Κ το υ υμβουλ ίου για την γενική ασφάλεια τω ν τροφίμων.
6. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα
και ζωοτροφές
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβο υλίου και του υμβο υλίου της 22ας επτεμ βρίου 2003 σχετικά
με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και τη ν ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την
τροποποίηση της οδ ηγίας 2001/18/ΕΚ.
7. ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβο υλίου
και το υ υμβουλ ίου της 22ας επ τεμβρίου 2003 σχετικά μ ε την
ιχνηλασιμότητα
και
την
επ ισήμανση
γενετικώς
τροποποιημένων
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που
παράγονται από γενετικώς τ ροποποιημένους οργανισμούς, και για την
τροποποίηση της οδ ηγίας 2001/18/ΕΚ.
8. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 852/2004 Κανονισμ ός Τγιεινής Σροφίμων προς αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ) .
9. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 853/2004 Κανονισμ ός για τον καθορισμ ό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
10. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 854/2004 Κανο νισμός για τον επίσημο έλεγχο
τροφίμων ζω ικής π ροέλευσης.
11. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του
επίσημου ελέγχου των τροφίμων.
12.ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1935/2004 του Ευρωπαϊκο ύ Κο ινοβο υλίου και του
υμβουλίου σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να
έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιώ ν
80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
13.ΚΑΝΟΝΙΜΟ
2073/2005
και
1441/2007
σχετικά
με
τα
μικροβιολογικά κριτήρια τω ν τρ οφίμων.
14.ΚΑΝΟΝΙΜΟ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για
ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004,
854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004
και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
15.ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπ ιση ειδικών κανόνων
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο
κρέας.
16.ΚΑΝΟΝΙΜΟ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων
σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κο ινοβο υλίου και του
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υμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004, και για την τροποποίηση των
κανονισμών 853/2004 και 854/2004.
17.ΚΑΝΟΝΙΜΟ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο υ και του
υμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα
και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του υμβουλίου.
18. Κ.Τ.Α 15523/31 -08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρω ματικών μέτρων
εφαρμογής των Κανονισμών 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κο ινοβουλίου και το υ υμβουλίου και
εναρμόνιση της Ο δηγίας 2004/41/Ε.Κ το υ Ευρωπαϊκο ύ Κο ινοβο υλίου
και του υμ βουλίο υ.
19.ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμο ύς επ ί θεμάτων
Διατροφής και Τγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
20.KΑΝΟΝΙΜΟ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή
πρακτική παραγωγής υλ ικών και αντικειμένων που προορίζονται να
έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.
21. ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομ ασιών προ έλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων.
22. ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 περί της κοινο τικής κλίμακας
κατάταξης σφαγίων των χο νδρών βοοειδ ών.
23. ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίο υ
2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπ τομερών κανόνω ν εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 το υ υμβουλίου για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομ ασιών προ έλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων.
24. ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών
κριτηρίων για τα τρόφιμα.
25.ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1234/2007 του υμβουλίου για την θέσπιση κοινής
οργάνωσης των γεω ργικών αγορώ ν και ειδικών διατάξ εων για ορισμένα
γεωργικά προ ϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ).
26.ΚΑΝΟΝΙΜΟ 361/2007/Ε.Κ «Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το
πολύ 12 μηνών) .
27.ΚΑΝΟΝΙΜΟ 566/2008/Ε.Κ της Επιτροπής σχετικά με την θέσπ ιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1234/2007 του
υμβουλίου όσο ν αφορά την εμπορία του κρέατο ς βοοειδών ηλικίας το
πολύ 12 μηνών.
28. ΚΑΝΟΝΙΜΌ ( EE) αριθ. 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβο υλίου και του υμ βουλίο υ ό σον αφορά την ένδ ειξη της χώρας
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και
πουλερικών.
29.Οδηγία 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τα πρό σθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται
στα τρόφιμα τα οπ οία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και όπως
έχει αυτή τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97).
30. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και
όπως έχει αυτή τροποποιηθεί.
31. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του υμβο υλίου που αφορά τον καθορισμό
των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων
επάνω
ή
μέσα
σε
ορισμένα
προϊόντα
φυτικής
προέλευσης ,
συμπεριλαμβανομένων και των
οπωροκηπευτικώ ν και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτής.
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31. Σην Οδηγία 2004/41 Ε.Κ το υ Ευρωπαϊκο ύ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την
υγιεινή των τροφίμ ων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή
και διάθεση στην αγορά ορισμένων π ροϊόντων ζωικής π ροέλευσης που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλω ση και για την τρο ποποίηση των
οδηγιών του υμ βουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της
απόφασης 95/408 ΕΚ το υ υμβουλίου.

32. Σην Οδηγία 2000/13/Ε.Κ του υμβουλίου για προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την
παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 E.K,
2005/26 E.K,2001/101/ Ε.Κ τη ς Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της
Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών
των τροφίμων.
33. ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟ ΤΓΙΕΙΝΗ Νο 9.

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.ΜΕΣΡ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1

ΜΟΣΧΑΛ Ν/Η ΝΩΡΟ Α/Ο

ΚΛΛΟ

7100

6,5

46150

5999,5

52149,5

2

ΧΟΛΛΝΘ ΜΡΛΗΟΛΑ ΛΑΛΜΟΥ

ΚΛΛΟ

1350

2,6

3510

456,3

3966,3

3

ΧΟΛΛΝΟ ΜΡΟΥΤΛ Α/Ο

ΚΛΛΟ

3900

3

11700

1521

13221

4

ΑΝΛ ΝΩΡΟ

ΚΛΛΟ

100

5,8

580

75,4

655,4

ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΟΤ
Α. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα
νξίδεηαη γηα έλα κήλα θάζε θνξά απφ ηνλ Γ/ληή ηνπ Ννζνθνκείνπ
Β. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα είλαη κφληκνη ππάιιεινη, ην δε έλα απφ απηά πξέπεη απαξαίηεηα
λα είλαη γηαηξφο ή θηελίαηξνο ή ηερλνιφγνο ηξνθίκσλ.
Γ. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ηέηνηα ζπγθξφηεζε ηφηε ν Γ/ληεο ηε ζπγθξνηεί θαηά ηε
θξίζε ηνπ .
Γ. Αληηθείκελα ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο είλαη
1.Έιεγρνο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηαθηηθήο απνιχκαλζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί γηα ηα είδε ηνπ ν πξνκεζεπηήο
2. Έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή .
3.Έιεργνο καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο, νζκή, γεχζε, φςε θ.ι.π
4.Λήςε δεηγκάησλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, γηα Υεκηθφ, Μηθξνβηνινγηθφ θ.ι.π έιεγρν,
ζπληάζζνληαο πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξνληαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ θψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (είδνο, πνηφηεηα, πνζφηεηα,
παξαγσγφο ή ζπζθεπαζηήο ή εηζαγσγέαο, πξνκεζεπηήο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία γηα ηελ
απζεληηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο).
5.Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, κε πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ απηήο, ηεο
θαηεγνξίαο, ηεο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ησλ
παξαδηδφκελσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή εηδψλ.
6.Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ζχληαμε αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, ην νπνίν ζα
παξαδίδεηαη εληφο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί βάζεη
απηνχ ηηκνιφγην.
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7.Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο ή ε απφξξηςε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εηδψλ κε ζχληαμε
αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ παξάβαζεο ή απφξξηςεο, ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) Ζκεξνκελία παξαγγειίαο
β) Πνζφηεηα
γ) Δίδνο
δ)Πιήξεο αηηηνινγία ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο
ε)Δάλ δεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα ζην Ννζνθνκείν
ζη) Δάλ ε παξάβαζε έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ
δ) Να ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ πξνκεζεπηή ή εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο
απηνχ θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ λα αλαγξάθεηαη φηη αξλήζεθε λα ππνγξάςεη.
ε) Αλ αληηθαηαζηάζεθε ην είδνο ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία
8.Καηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη θαηά ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ κπνξεί λα παξίζηαηαη
ζαλ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ν Σερλνιφγνο Σξνθίκσλ.
Δ.Σεξνχκελε δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαδηδφκελν είδνο θξίλεηαη φηη δελ πιεξνί
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο :
Α.ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αξλείηαη νκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία ηελ παξαιαβή ησλ
εηδψλ γηαηί θξίλεη φηη κπνξεί λα είλαη αθαηάιιεια πξνο βξψζε (νπζηψδεηο καθξνζθνπηθέο
αιινηψζεηο, παξνπζία εληφκσλ ή μέλσλ ζσκαηηδίσλ) ή αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε
(ζήκαλζε, ελδείμεηο θ.ι.π.) λα κελ ηα επηζηξέθεη, αιιά λα θαιεί αξκφδην Γεσπφλν – Κηελίαηξν
– Υεκηθφ ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξέζεη λα
παξεπξεζεί ν αξκφδηνο ππάιιεινο, λα παξαιακβάλνληαη κε επηθχιαμε πξνθεηκέλνπ λα
εμεηαζζνχλ ηελ επφκελε εκέξα.
α1.ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηνπ πνξίζκαηνο γίλεηαη ακέζσο, ηφηε αλ κελ είλαη ζεηηθή, ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ακέζσο, δηαθνξεηηθά ην Ννζνθνκείν έρεη
ην δηθαίσκα λα ηα αγνξάζεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, ε δε
επηηξνπή λα ζπληάμεη πξαθηηθφ παξάβαζεο γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ,
αλ δε είλαη αξλεηηθή, ηφηε ην ίδξπκα ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα είδε.
α2.ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηνπ πνξίζκαηνο δε γίλεηαη ακέζσο, ηφηε ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ακέζσο, δηαθνξεηηθά ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα
λα ηα αγνξάζεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ δε εθδνζεί ην
απνηέιεζκα, αλ κελ είλαη ζεηηθφ, ζα επηβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνλ
πξνκεζεπηή, αλ δε είλαη αξλεηηθφ, ν πξνκεζεπηήο απαιιάζζεηαη.
α3.εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο απφξξηςεο ησλ εηδψλ θαηά πιεηνςεθία, ν
πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαηηεζίαο. Γειαδή, κπνξεί λα θιεζεί ν Γ/ληήο ηνπ
Ννζνθνκείνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο .
α4.Αλ ν Γηεπζπληήο ζπκθσλήζεη κε ηελ θαηά πιεηνςεθία απφξξηςε ησλ εηδψλ, ηφηε ηζρχνπλ
ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Αλ φκσο ν Γ/ληήο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ δε ζπκθσλήζνπλ
κε ηελ απφξξηςε ηεο παξαιαβήο ησλ εηδψλ, ηφηε ηα είδε παξαιακβάλνληαη θαλνληθά θαη ν
πξνκεζεπηήο απαιιάζζεηαη.
α5.Ο πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ γηα ιφγνπο
πνηφηεηαο, λα δεηήζεη δεηγκαηνιεςία, νπφηε εθαξκφδεηαη ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία .
β. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αξλείηαη νκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία ηελ παξαιαβή ησλ
εηδψλ γηαηί θξίλεη φηη είλαη αθαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ηφηε ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ακέζσο, δηαθνξεηηθά ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα
λα ηα αγνξάζεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, ε δε επηηξνπή λα
ζπληάμεη πξαθηηθφ παξάβαζεο γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ
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β1.εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ θαηά πιεηνςεθία, ν πξνκεζεπηήο
έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαηηεζίαο, νπφηε εθαξκφδνληαη νη παξαπάλσ παξαγξ. α3, α4 πεξί
δηαηηεζίαο.
Ε. ε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο εηδψλ ηα νπνία ζηεξνχληαη ελδείμεσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα,
δε ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ παξάβαζεο.
Ζ. Σα είδε ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ, ν
νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ελήιηθνο θαη εγγξάκκαηνο ψζηε λα κπνξεί αλ ππνγξάςεη ηα
ζρεηηθά έγγξαθα.
Θ. ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ην είδνο, ε πνζφηεηα, ν
ραξαθηεξηζκφο ηεο πνηφηεηαο - θαηεγνξίαο, ν ηφπνο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ ρνξεγνχκελνπ πξντφληνο θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Η. Σν πξαθηηθφ παξάβαζεο ή απφξξηςεο ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη θαη ζην
πξσηφθνιιν παξαιαβήο, φπσο θαη ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε .
Κ. Ο πξνκεζεπηήο ζα ππνγξάθεη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ θαη ζα ζεκεηψλεη ηηο ηπρφλ
παξαηεξήζεηο ηνπ.
Λ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ή ν εθπξφζσπνο ηνπ αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα
αλσηέξσ πξαθηηθά, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα ηα ζεκεηψζεη. Δπίζεο κπνξεί λα
δεπηεξνινγήζεη ζε ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ.
Μ.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δίλεη ζηελ Δ.Π θάζε πιεξνθνξία γηα ην ρνξεγνχκελν είδνο.

ΠΟΙΟΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ –ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ
Α.Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε:
1.Μαθξνζθνπηθνχο θαη
2.Δξγαζηεξηαθνχο
Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ:
1.Σν ρεκηθφ
2.Σν Μηθξνβηνινγηθφ
3.Σνλ Παξαζηηνινγηθφ
4.Σνλ Σνμηθνινγηθφ θ.ι.π
Β.Οη αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη (δηελέξγεηα καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ, ιήςε δεηγκάησλ θαη
απνζηνιή γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν) απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Υεκηθέο, Κηεληαηξηθέο
θ.ι.π Τπεξεζίεο θαη απφ ηηο Δπηηξνπέο Παξαιαβήο, νη νπνίεο ζε θάζε παξαιαβή δηελεξγνχλ
θαη ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν.
Όζν γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ, δειαδή ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα αξκφδηα
εξγαζηήξηα, ηνλ δηελεξγνχλ φπνηε ηνλ ζεσξνχλ ζθφπηκν ή νπσζδήπνηε ζε θάζε πεξίπησζε
ακθηβνιίαο γηα ηελ πνηφηεηα ή ηελ πξνέιεπζε. Καη ζηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ νη Δ.Π ή ζηέιλνπλ απεπζείαο ηα δείγκαηα ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα ή
θαινχλ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (Γ/λζε Τγηεηλήο Αζελψλ ηει 2106464372, Γλζε Κηεληαηξηθήο
Αζελψλ ηει 2105234987 Γ/λζε Γεσξγίαο ηει 210 5233890) νη νπνίεο ειέγρνπλ
καθξνζθνπηθά ην είδνο θαη πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε δείγκαηνο γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, εθφζνλ
ην θξίλνπλ αλαγθαίν.
Γ. Όηαλ δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία, ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ είλαη
απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, ν νπνίνο
ζα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ή ν εθπξφζσπνο
ηνπ αξλείηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν φηη “ν πξνκεζεπηήο ή ν εθπξφζσπνο ηνπ
αξλήζεθε λα ππνγξάςεη” θαη δηελεξγεί θαλνληθά ηε δεηγκαηνιεςία.
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Γ. Γεληθφηεξα, θαηά ηελ δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη πνπ
θαζνξίδνληαη ζηα “Πεξί δεηγκαηνιεςίαο” άξζξα ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) ή ζε
πεξίπησζε κηθξνβηνινγηθνχ ή ηνμηινγηθνχ ειέγρνπ (δειεηεξηάζεηο θ.ι.π) ηα νξηδφκελα ζηηο
ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο ή Κηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο. εκεηψλεηαη φηη, εάλ δεηεζεί, παξαδίδεηαη θαη
ζηνλ πξνκεζεπηή φκνην δείγκα, επίζεκα ζθξαγηζκέλν, ην νπνίν ζα θαηαρσξείηαη ζην
πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο.
Δ. ε πεξίπησζε κε θαλνληθνχ δείγκαηνο ή παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα ζα γίλεηαη απφ ηε
δεηγκαηίδνπζα Τπεξεζία
Ε. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δεηγκάησλ δηαπηζησζεί φηη ην δείγκα είλαη κε θαλνληθφ ή κε
θαλνληθφ λνζεπκέλν, ηφηε ε δαπάλε ηνπ ειέγρνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
1.5 Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε
κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία
ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη
θαησηέξσ :
1.6. Πξνζθεξφκελεο Σηκέο (Πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ %)
Η.Οη ηηκέο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο % επί ηεο
εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ εκέξα
παξάδνζεο απηνχ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο .
Η.Η.Πξνζθνξά απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ έθπησζεο ή δελ δίλεηαη
εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο .
ΗΗΗ.ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ , ν
νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο θ.ι.π) βαξχλεη
ηνλ πξνκεζεπηή .
IV.Πξνζθνξέο πνπ δίλνπλ ηηκέο ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
V.To πνζνζηφ έθπησζεο ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην γηα ην αξρηθφ 12κελν ηζρχνο
ηεο ζχκβαζεο , θαζψο θαη γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηπρφλ παξαηάζεσλ .
VI.Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ΔΖΓΖ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα
ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε ηέζζεξα (4) δεθαδηθά ςεθία πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ αθαίξεζε απφ ηελ Σηκή Αλαθνξάο (Δθθίλεζεο ) πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε,
ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ην αληίζηνηρν είδνο
Σηκή αλαθνξάο (ρσξίο ΦΠΑ ) γηα ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ: Η Δλδεηθηηθή ηηκή πνπ
αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηα είδε θαη ηηο πνζόηεηεο ηεο Γηαθήξπμεο
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Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη
απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα
επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Κξαηήζεηο
-Κξάηεζε χςνπο 0,06% επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ην λφκηκν ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ηεο επ’
απηνχ εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ 20%
-Κξάηεζε χςνπο 0,06% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ θαη παξαθξαηείηαη απφ θάζε πιεξσκή.
-Κξάηεζε χςνπο 0,02% επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ Γεκνζίνπ ζην φλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ
-Κξάηεζε 2% λ. 3580/07
-Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη
λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.
-Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη
ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα
δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ
έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ
πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνκεζεηψλ, ηηο νπνίεο
επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
-Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ θαη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα αξ 88-89 ηνπ Ν 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ Ν. ΛΩΝΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΛΟ –ΡΑΤΘΣΛΩΝ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221932
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΓ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΛΩΝΛΑ Τ.Κ 14233
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Χ. ΚΟΥΜΡΘ
- Τθλζφωνο: 2132057830

111

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται
το ςφνολο αυτϊν
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- Θλ. ταχυδρομείο: promkgh2009@gmail.com
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : www.konstantopouleio.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): ANOIΚΤΟΣ ΔΘΜΟΣΛΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ Δ/ΣΜΟΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΔΛΑΦΟΩΝ ΚΕΑΤΩΝ,
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 70.000,00€ ΜΕ CPV 15119000-5 - Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:
[
]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : [ΟΧI ]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[03/19]
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
[ ]
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
2
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ *……+
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ3;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ

Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

2

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
4
Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.
3
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ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο5:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ6;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
5
6

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Στιριξθ:

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

7

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ
ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να
βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι
του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό
του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και
ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9·
δωροδοκία10,11·
απάτθ12·
τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13·
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ14·
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
8

9

10
11

12

13

14

15

16

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ'
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ
διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ
ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν
Πρωτοκόλλων.
Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία
ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011,
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+17
Εάν ναι, αναφζρετε18:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+19
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
20
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκαν21:

17
18
19
20

21

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο α)*……+·
α)*……+·
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
β)*……+
β)*……+
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και -*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι -*……+·
-*……+·
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, -*……+·
-*……+·
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
πλθροφορίεσ
*……+
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
*……+
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, εγγράφων): 24
αναφζρετε:
*……+*……+*……+

22

23

24

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ27
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
25

26

27
28

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ,
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
Άρκρο 73 παρ. 5.
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ30;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
29
30
31

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ρρβλ άρκρο 48.
Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
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που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

32

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα
ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του
Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια Ναι *+ Πχι
επιλογισ;
Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται33, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν34.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου
να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να
προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι
περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ
αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

33
34

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ,
αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα
αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ
ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III – Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ
Ο πίνακασ που ακολουκεί κα ςυμπλθρωκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.
Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων:
1. Στιλθ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
2. Στιλθ ΑΡΑΛΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί:
- Θ λζξθ “ΝΑΛ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
προμθκευτι. Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΛ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά
και πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν
υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ.
3. Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει:
- Τθν ζνδειξθ “ΝΑΛ” εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι
αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΧΛ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ.
- Μία τιμι (π.χ. αρικμθτικι) από τθν οποία κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι.
- Ανάπτυξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων.
4. Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ
Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα ςθμεία τθσ
προςφοράσ, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από τα
οποία τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ
προςφοράσ. Ανάλογα φαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Υπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ,
διλωςθ, πρόγραμμα πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν
αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ
μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. Οι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Γενικζσ αναφορζσ ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ
προςφοράσ. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα
ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.

Tα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο
ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ

Α/Α
Σςστήματορ:
Απιθμόρ

69491
Δ/ξη Ανοικτού διαγωνισμού 03/19 για Διάυοπα Κπέατα
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Διακήπςξηρ:
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Να πξνέξρνληαη απφ λσπά θξέαηα Α΄ πνηφηεηαο φπσο απηά
νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 88, 88(1) θαη 89 ηνπ
Κψδηθα Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο
Υξήζεσο. Σα παξαδηδφκελα λσπά θξέαηα, ζα πξνέξρνληαη απφ
ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη απφ εγθεθξηκέλα ζθαγεία.
Σα πξνζθεξφκελα θξέαηα πξέπεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 88(1) ηνπ
Κ.Σ.Π.
&#8226; Να πξνέξρνληαη απφ θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ηκήκαηα
θαηνηθίδησλ δψσλ, βννεηδψλ, ρνίξσλ θαη πξνβάησλ.
&#8226; Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία πνπ λα
απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζήο ηνπο.
&#8226; Να έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν.
&#8226; Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη
ηηο ζπζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
&#8226; Να κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ
ηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο νπζίεο εμσγελνχο πξνειεχζεσο,
φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά.
&#8226; Να έρνπλ έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
ζθάγηνπ (π.ρ. θφθθηλν, ρσξίο αίκαηα γηα ην κνζράξη).
&#8226; Καηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο δελ ζα πξέπεη
λα έρνπλ ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ 4-50C θαη νμχηεηα (PH)
κεηαμχ 4-5,8.
&#8226; Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά θαη λα κελ είλαη
αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα ή ηαγγηζκέλα.
&#8226; Να κελ αλαδίδνπλ δπζάξεζηεο νζκέο.
&#8226; Να κελ έρνπλ ιίπνο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ θπζηθψο κε
ην θξέαο.
Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα
παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνίεζε
αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.
Να κελ έρνπλ ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ
ραξαθηήξσλ, φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα
επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.

ΝΑΗ

ΝΩΠΟ ΚΡΔΑ ΜΟΥΑΡΗ
Σν λσπφ θξέαο κνζράξη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νζηά, ιίπνο,
ηέλνληεο θ.ι.π., θαη λα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζία απηνηειψλ
αλαηνκηθψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο, φπσο απηά αθξηβψο θαζνξίδνληαη
ζην ΠΓ 186/1981. Σν λσπφ θξέαο λα είλαη απηνηειή ηεκάρηα
πξψηεο θαηεγνξίαο (Α) κεξφο (κπνχηη - ν κεξφο καδί κε ην ηεκάρην
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιεθάλε θηιφην θαη απηνηειή ηεκάρηα δεχηεξεο
θαηεγνξίαο (Β)). Σα απηνηειή ηεκάρηα πξψηεο θαηεγνξίαο (Α) είλαη
ηα αθφινπζα: ηξάλο, λνπά, θπιφην, ζηξνγγπιφ θ.ι.π, ελψ ηα
απηνηειή ηεκάρηα δεχηεξεο θαηεγνξίαο (Β) είλαη ηα εμήο: ζπάια,
πνληίθη, θιπ.
Σν λσπφ θξέαο (κνζράξη) λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηαμηλφκεζεο
γξάκκαηνο Ε (ειηθίαο άλσ 8 κελψλ αιιά ην πνιχ 12 κελψλ, λεαξφ
κνζράξη), φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Δ.Κ. 566/2008.
Να αλήθεη απφ άπνςε δηάπιαζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο ησλ
θαηεγνξηψλ Δ, U, R, θαη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πάρπλζεο λα
αλήθεη ζηηο δηαβαζκίζεηο 1 θαη 2, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο
Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη 1234/2007.

E
εμαηξεηηθή Όιεο νη πιάγηεο φςεηο θακπχιεο έσο πνιχ
θακπχιεο&#903; εμαηξεηηθή κπτθή αλάπηπμε.
U
πνιχ θαιή Πιάγηεο φςεηο θακπχιεο ζην ζχλνιφ ηνπο&#903; πνιχ
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θαιή κπτθή αλάπηπμε.
R θαιή Πιάγηεο φςεηο επζχγξακκεο ζην ζχλνιφ ηνπο&#903; θαιή
κπτθή
αλάπηπμε.
λα αλήθεη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πάρπλζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο:
1
πνιχ κηθξή ηξψκα ιίπνπο αλχπαξθην έσο πνιχ ιεπηφ.
2
Μηθξή Διαθξφ ζηξψκα ιίπνπο, κχεο ζρεδφλ παληνχ εκθαλείο.
ΝΩΠΟ ΚΡΔΑ ΥΟΗΡΗΝΟ
Σν λσπφ ρνηξηλφ θξέαο λα είλαη Μεξφο (ρνηξηλφ κπνχηη) άλεπ
νζηψλ, κπξηδφιεο θαη θφληξα ρνηξηλνχ κε νζηά θαη λα πξνέξρεηαη
απφ δψα πνπ έρνπλ εθηξαθεί θαη αλαπηπρζεί θαιά (αξζεληθά πξηλ
ην ζηάδην ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, ζειπθά πνπ δελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλαπαξαγσγή). Σα δψα απφ ηα νπνία ζα
πξνέξρεηαη ην θξέαο, λα είλαη πγηή θαη απαιιαγκέλα απφ
λνζήκαηα, θαη λα έρνπλ ππνζηεί θηεληαηξηθφ έιεγρν πξηλ θαη κεηά
ηε ζθαγή θαη έρνπλ θξηζεί κεηά απ’ απηή ηελ εμέηαζε θαηάιιεια λα
ζθαγνχλ θαη δηαηεζνχλ ζηελ θαηαλάισζε. Σα ζθάγηα θαηαλέκνληαη
ζε θαηεγνξίεο βάζεη ηεο εθηηκψκελεο πεξηε¬θηηθφηεηάο ηνπο ζε
άπαρν θξέαο θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην άπαρν θξέαο σο
πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ. Ζ δηακφξθσζε πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα έρνπλ αλεπηπγκέλνπο κχεο, θπξίσο ζηνπο κεξνχο,
θαη λα είλαη θαηεγνξίαο Δ ή U ή R, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ 1234/2007. Ζ θαηάζηαζε ηεο πάρπλζεο λα είλαη ηέηνηα
ψζηε ην ιίπνο λα είλαη θαηαλεκεκέλν, ιεπθσπφ, φρη καιαθφ θαη
ειαηψδεο. Να έρεη γίλεη πιήξεο αθαίξεζε ηνπ ιίπνπο ηφζν
εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. Καηεγνξίεο Άπαρν θξέαο σο
πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ E 55 ή πεξηζζφηεξν. U 50 ή
πεξηζζφηεξν αιιά θαηψηεξν ηνπ 55. R 45 ή πεξηζζφηεξν αιιά
θαηψηεξν ηνπ 50 .

ΝΑΗ

ΝΩΠΟ ΚΡΔΑ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ
Σα ακλνεξίθηα λα πξνέξρνληαη απφ δψα γάιαθηνο, 8-12 Kgr,
ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη 1234/2007, θαηά
πξνηίκεζε Διιεληθήο παξαγσγήο, νιφθιεξα, πξφζθαηεο ζθαγήο,
ρσξίο θεθάιη, ρσξίο εληφζζηα (εθηφο απφ ηηο εκέξεο ησλ ενξηψλ
ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89). Να θέξνπλ ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Ννκνζεζία απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο.

ΝΑΗ

ΣΔΜΑΥΗΜΟ
Ο ηεκαρηζκφο ησλ λσπψλ θξεάησλ, πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα
απφ εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ ζχκθσλα κε Π.Γ.
306/1980 - Πεξί φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ
εξγαζηεξίσληεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο κηηησηνχ,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 1115/80, (281/Α/11.12.80)
«Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ Π.Γ. 306/80 «Πεξί
φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ εξγαζηεξίσλ
ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο κηηησηνχ» θαη ηνλ
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (EE) ΑΡΗΘ. 1337/2013 ΣΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΉ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά,
δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδψλ,
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πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ, θαη λα εθαξκφδεη
ζχζηεκα HACCP Σα ζθαγεία θαη ηεκαρηζηήξηα θαη νη απηφλνκεο
ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη
αξηζκφ έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.79/2007
(Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο
ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζθαγείσλ
νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζέζπηζε ησλ
αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε
ζθαγείσλ).
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σα απηνηειή ηεκάρηα ησλ ζθάγεησλ λα είλαη:
Γηα ην κνζράξη: πξψηεο θαηεγνξίαο (Α) &#8211; κπνχηη (εδψ
πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: «ηξάλο», «λνπά», «νπξά»,
«ζηξνγγπιφ» θαη «θπιφην»), ή απηνηειή ηεκάρηα δεχηεξεο
θαηεγνξίαο (Β), φπσο είλαη ε ζπάια, ην πνληίθη φπσο αθξηβψο
θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 186/1981. Σν λσπφ κνζράξη πξέπεη λα
παξαδίδεηαη ηεκαρηζκέλν, ζε νιφθιεξα απηνηειή ηεκάρηα, (π.ρ.
ηξάλο, ζηξνγγπιφ, λνπά θ.ι.π., άλεπ πεξηηηψλ κεξψλ θαη άλεπ
ιίπνπο), ελψ γηα δε ην ρνηξηλφ λσπφ θξέαο, απηφ λα είλαη κπνχηη
(Α/Ο) θαη κπξηδφιεο θνκκέλεο ή θφληξα ρνηξηλνχ .
Γελ γίλεηαη δεθηή κέζα ζηε ζπζθεπαζία, ε χπαξμε:
1. Πξφζζεηνπ ιίπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεκέλνπ θπζηθψο κε ην θξέαο.
2. Μηθξψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο (TRIMMINGS) θαη απνμεζκάησλ
νζηψλ.
Κάζε απηνηειέο αλαηνκηθφ ηεκάρην, ζα ζπζθεπάδεηαη απφ ηνλ
παξαζθεπαζηή ή ηνλ ζπζθεπαζηή, ζε πξψηε ζπζθεπαζία ζε θελφ
αέξνο (VACUM) άλεπ ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ ζε δηαθαλή πξν
ζπζθεπαζία, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, πνπ ζα ην πξνζηαηεχεη απφ
έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ
απψιεηα πγξαζίαο (Οδεγία 89/108/ΔΟΚ).
Γελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε θαλελφο θνκκαηηνχ πνπ αλήθεη ζηελ
Καηεγνξία ΄΄Α΄΄, αιιά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα θνκκάηηα
ζηε θπζηνινγηθή αλαινγία πνπ απαληνχλ ζηελ Καηεγνξία απηή.
Σα απηνηειή δηαθνξεηηθά αλαηνκηθά ζπζθεπαζκέλα, ηεκάρηα ηεο
ίδηαο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε
ραξηνθηβψηηα.
Σα ραξηνθηβψηηα ζα είλαη θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, κε Αληνρή ζηε
Γηάξξεμε θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, BST, κεγαιχηεξε απφ 1300
KPa. θαη ζα είλαη θαζαξνχ βάξνπο πεξηερνκέλνπ, πεξίπνπ 25 Kgr
(±10%).

ΝΑΗ

Σα λσπά θξέαηα ζα παξαδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο, θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ε
δε εκεξνκελία παξάδνζεο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ
ηεο ζπλνιηθήο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ. Πέξαλ ηνπ ρξφλνπ απηνχ δελ
ζα γίλεηαη ε παξαιαβή ησλ πξντφλησλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη
ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο (ηεκάρην) θαη ηεο πνηνηηθήο
θαηάηαμεο ησλ παξαδηδφκελσλ λσπψλ θξεάησλ.
Δζσηεξηθά ζηελ δηαθαλή πξνζπζθεπαζία θαη πάλσ ζε θάζε
απηνηειέο αλαηνκηθφ ηεκάρην, αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία,
πξέπεη λα ππάξρεη εηηθέηα, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
13 ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1760/2000, ηνπ θαλνληζκνχ
(Δ.Κ.) αξηζκ.510/2006, ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ (αξηζ. 1337/2013)
ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 ηα εμήο:
1. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζθάγεηνπ (Νεαξφ δψν 8- 12 κελψλ.
2. Ζ Υψξα θαηαγσγήο.
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3. Ζ Υψξα εθηξνθήο.
4. Ζ Υψξα ζθαγήο.
5. Ο θσδηθφο ηνπ ζθάγεηνπ (Πιελ ηνπ ρνηξηλνχ).
6. Ο αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ.
7. Ο ηίηινο θαη ν αξηζκφο εγθξίζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εξγαζηεξίνπ ηεκαρηζκνχ.
8. Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.
5. Ζ Σαμηλφκεζε ηνπ Εψνπ (π.ρ. ΑΕ1).
6. Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
επί απηνθφιιεηεο εηηθέηαο ειεθηξνληθήο δπγαξηάο ηνπ εξγνζηαζίνπ
θαη ζα επηθνιιάηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
7. Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ.
Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηε δηαθίλεζε ησλ θξεάησλ πξέπεη λα
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 203/1998 - Σξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 410/94 «Τγεηνλνκηθνί
φξνη παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά θξέαηνο (231/Α) ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 95/23/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη
ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 204/96 (162/Α),
291/96 (201/Α) θαη 11/95 (5/Α), ν δε δηαθηλεηήο πξέπεη λα
εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.

ΝΑΗ

ΖΜΑΝΔΗ
Ζ ζήκαλζε επί ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο
ζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ:
&#8226; ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθά κε ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο
νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο
2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004
ηεο Δπηηξνπήο.
&#8226; Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε
ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλ. αξηζ.1169/2011 φζνλ
αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο
γηα ηα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη
πνπιεξηθψλ.

ΝΑΗ

Μηθξνβηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά
Salmonella, απνπζία ζε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Καλνληζκφο
(ΔΚ) αξηζ. 178/2002.
E. coli O157:H7, απνπζία ζε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649,
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002.
Λνηπνί παζνγφλνη νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηζρχνπζα εζληθή θαη
θνηλνηηθή λνκνζεζία.

ΝΑΗ

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο
Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην
Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη.Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο
ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006. Όιεο νη
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή
έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ
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Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ’ αξηζκφ. 852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά
κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα
ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ
ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ
παξαγσγή &#8211; παξαζθεπή - επεμεξγαζία, απνζήθεπζε,
δηαθίλεζε, εκπνξία ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ
αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ
απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη.

ΝΑΗ

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ είλαη
παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ [ΚΤΑ 487/2000
(ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ
ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ
παξαγσγή &#8211; παξαζθεπή - επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ &#8211; παξαζθεπαζηή ή
ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα
πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.

ΝΑΗ

3 Ζ κεηαθνξά [Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β)] ζα γίλεηαη κε
θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα-ςπγεία θαη κέρξη ηνπο
ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα
εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία 0-40C, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο
ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο. (ΔΦΔΣ Ο&#8710;ΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9).
Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε
Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Καηά
ηελ ψξα παξάδνζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη λα
παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ
ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο ησλ λσπψλ θξεάησλ, φπνπ απαηηείηαη,
γάληηα κηαο ρξήζεσο.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα
ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ
δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα
παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν
πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.

ΝΑΗ

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε
παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη 24 ή 48 ψξεο, αλάινγα κε ηελ
δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ, πξηλ ηελ παξάδνζε.

ΝΑΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω
πίνακα :
α/α

Ρεριγραφι

1

Ρεριγραφι……
Εμπ. Κωδικόσ …

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι
Μονάδασ

Μερικό
Σφνολο
(χωρίσ
ΦΡΑ )

Ροςοςτό
ΦΡΑ

Σφνολο
δαπάνθσ με
ΦΡΑ

Κωδικόσ
Ραρατθρθτθρίου

GMDN
ΕΚΑΡΤΥ

2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ –ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK

fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………

ΕΥΩ. …………………………………
Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ –ΠΑΣΗΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ :OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΛΟ : ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Λωνία

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι
του ποςοφ των ….. ΕΥΩ και ολογράφωσ) υπζρ τθσ εταιρείασ ………………… Δ/νςθ ………………… δια τθ
ςυμμετοχι τθσ εισ τον Διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………/……… για τθν προμικεια ………………
ςφμφωνα με τθ με αρ. …./…. Δ/ξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………
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(ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ).
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.-

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK

fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………
ΕΥΩ. …………………………………

Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ –ΠΑΣΗΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΛΟ : ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Λωνία

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και υπζρ τθσ εταιρείασ
………………Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των …….. ΕΥΩ (και ολογράφωσ) το οποίο καλφπτει το 10%
τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ εκ …………. ΕΥΩ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με
αρικμό …… ςφμβαςθσ που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια … ……. για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ
με αρ. …… Δ/ξθσ ςτο …..
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ε
1 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΧΝΙΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ –ΠΑΣΗΙΧΝ

ΑΡ ΤΜΒΑΗ
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ΤΜΒΑΖ (πνζoχ :

€ κε ΦΠΑ )

Για τθν προμικεια Διαφόρων Κρεάτων
Αϋ ΡΟΚΑΤΑΚΤΛΚΑ
Χρονολογία κατάρτιςθσ : ……………………….
Τόποσ κατάρτιςθσ :
Στα γραφεία του Κωνςταντοποφλειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ν Λωνίασ
Θμερομθνία λιξθσ : …………………………….. με δικαίωμα μονομεροφσ δίμθνθσ παράταςθσ
Συμβαλλόμενοι :
1.Ο ………………………………………….
Διοικθτισ του Νοςοκομείου νόμιμοσ εκπρόςωποσ
Κωνςταντοποφλειου Νοςοκομείου Ν Λωνίασ καλοφμενοσ ςτο εξισ “Νοςοκομείο” και

του

2.Θ εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροςωποφμενθ από ………………………………………
καλοφμενθ ςτο εξισ “Ρρομθκευτισ”
Βϋ ΟΟΛ
Το “Νοςοκομείο” ζχοντασ υπόψθ :
1.Tθν αρικμ 03/19 διακιρυξθ του ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν
προμικεια Διαφόρων Κρεάτων για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου
2.Τθν από ……………… ( Συν Κζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία κατακυρϊκθκε
το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ .
3. Τθν από ……………( Συν Κζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκαν τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ μειοδότριασ εταιρείασ
ανακζτει
ςτον “Ρρομθκευτι” τθν προμικεια των προϊόντων που αναφζρονται και περιγράφονται αναλυτικά
ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΣΙΜΗ
Το Νοςοκομείο κα πλθρϊνει τθν αξία των παραδιδόμενων ςε αυτό από τον προμθκευτι νωπϊν
κρεάτων ςτθν εκάςτοτε νόμιμα διαμορφοφμενθ και πιςτοποιοφμενθ από το τμιμα προςταςίασ
καταναλωτι τθσ Δ/νςθσ Εμπορίου τθσ Νομαρχίασ Ακθνϊν ΜΕΣΘ ΛΛΑΝΛΚΘ ΤΛΜΘ που κα αντιςτοιχεί
ςτο παραδιδόμενο είδοσ ποιότθτα και ςε κάκε άλλο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του, με το
κατακυρωμζνο ποςοςτό ζκπτωςθσ
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ πιςτοποιιςεωσ τθσ ΜΕΣΘΣ ΛΛΑΝΛΚΘΣ ΤΛΜΘΣ , για τιμι κα λαμβάνεται θ
εγγφτερα πιςτοποιθκείςα τιμι θ οποία δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από δζκα πζντε (15)
θμζρεσ προ θ μετά τθν παράδοςθ .
Στισ περιπτϊςεισ που είναι αδφνατοσ κατά τθν παραλαβι ο προςδιοριςμόσ κάποιου χαρακτθριςτικοφ
γνωρίςματοσ του είδουσ . από το οποίο εξαρτάται θ τιμι , τότε το είδοσ αυτό κ’ αποτιμάται ςτθν
κατϊτερθ γενικά λιανικι τιμι από τθν οποία κα αφαιροφνται θ προςφερκείςα ζκπτωςθ , οι
κρατιςεισ κ.λ.π
Θ Μ.Λ.Τ περιλαμβάνει τον Φ.Ρ.Α ο οποίοσ κα αφαιρείται με εςωτερικι υφαίρεςθ , ςτθν ςυνζχεια
από το υπόλοιπο ποςό κα αφαιρείται και το δοκζν ποςοςτό ζκπτωςθσ και ςτο προκφπτον πλζον
κακαρό ποςό κα υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α
Οι κρατιςεισ κα υπολογίηονται ςτισ ανωτζρω τιμζσ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ζκπτωςθσ και του Φ.Ρ.Α
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ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΘΕΜΙΕ / ΠΑΡΑΔΟΗ / ΚΤΡΩΕΙ

1. Ο “Ρρομθκευτισ” οφείλει να παραδίδει τα ςυμβατικά είδθ με μζριμνα και δαπάνεσ του , μζχρι και
μζςα τθν αποκικθ τροφίμων του Νοςοκομείου εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν παραγγελία .
Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα παραγγελίασ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ (π.χ ανωτζρασ βίασ κ.τ.λ ) εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του
αυτισ , οφείλει να ενθμερϊνει αμζςωσ το Νοςοκομείο και να δικαιολογεί τθν αδυναμία του
Αν ο Ρρομθκευτισ αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία για
οποιοδιποτε λόγο και το Νοςοκομείο λόγω ανάγκθσ δεν ανεχκεί τθν κακυςτζρθςθ , τότε το τελευταίο
δικαιοφται να αγοράςει το είδοσ από άλλθ πθγι , και ο “Ρρομθκευτισ” υποχρεοφται να καταβάλλει
τθν τυχόν διαφορά τιμισ και οποιαδιποτε άλλθ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου. Το ίδιο
ιςχφει και ςτθ περίπτωςθ ρθτι ι ςιωπθρισ άρνθςθσ του προμθκευτι να εκτελζςει τθν παραγγελία

ΑΡΘΡΟ 3o
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ
(μοςχάρι, χοιρινό, αιγοπροβάτων)
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΣΑ: Να προζρχονται από νωπά κρζατα Αϋ ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται και
περιγράφονται ςτα άρκρα 88, 88(1) και 89 του Κϊδικα Τροφίμων, Ροτϊν και Λοιπϊν Αντικειμζνων
Κοινισ Χριςεωσ. Τα παραδιδόμενα νωπά κρζατα, κα προζρχονται από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και από
εγκεκριμζνα ςφαγεία.
Τα προςφερόμενα κρζατα πρζπει ςφμφωνα με το Άρκρο 88(1) του Κ.Τ.Ρ.
Να προζρχονται από κατάλλθλα για κατανάλωςθ τμιματα κατοικίδιων ηϊων, βοοειδϊν, χοίρων και
προβάτων.
Να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία που να αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ
ςυντιρθςισ τουσ.
Να ζχουν υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο.
Να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και καταλλθλότθτασ και τισ ςυςτάςεισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ.
Να μθν περιζχουν επιβλαβείσ ουςίεσ προερχόμενεσ από τθν διατροφι των ηϊων ι άλλεσ ουςίεσ
εξωγενοφσ προελεφςεωσ, όπωσ οιςτρογόνα, αντιβιοτικά και κυρεοςτατικά.
Να ζχουν ζνα κανονικό χρϊμα χαρακτθριςτικό του ςφάγιου (π.χ. κόκκινο, χωρίσ αίματα για το
μοςχάρι).
Κατά τον χρόνο παράδοςθσ ςτισ αποκικεσ δεν κα πρζπει να ζχουν κερμοκραςία ανϊτερθ των 4-50C
και οξφτθτα (PH) μεταξφ 4-5,8.
Να είναι καλά ςυντθρθμζνα και κακαρά και να μθν είναι αφυδατωμζνα, ςάπια, ευρωτιαςμζνα ι
ταγγιςμζνα.
Να μθν αναδίδουν δυςάρεςτεσ οςμζσ.
Να μθν ζχουν λίποσ, εκτόσ του ςυνδεόμενου φυςικϊσ με το κρζασ.
Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ να είναι άψογοι, χωρίσ να παρζχουν ενδείξεισ για ατελι
επεξεργαςία ι χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν.
Να μθν ζχουν υποςτεί μεταβολι των οργανολθπτικϊν του χαρακτιρων, όπωσ επίςθσ και
αλλοιϊςεισ που μπορεί να επιδράςουν ςτθν υγεία των καταναλωτϊν ι ςτθ ςυντιρθςι του.
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ΝΩΠΟ ΚΡΕΑ ΜΟΧΑΡΙ: Το νωπό κρζασ μοςχάρι να είναι απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ
κ.λ.π. και να παραδίδεται ςε ςυςκευαςία αυτοτελϊν ανατομικϊν τεμαχίων κρζατοσ, όπωσ αυτά
ακριβϊσ κακορίηονται ςτο ΡΔ 186/1981. Το νωπό κρζασ να είναι αυτοτελι τεμάχια πρϊτθσ
κατθγορίασ (Α) μθρόσ (μποφτι - ο μθρόσ μαηί με το τεμάχιο που αντιςτοιχεί ςτθ λεκάνθ κιλότο και
αυτοτελι τεμάχια δεφτερθσ κατθγορίασ (Β)). Τα αυτοτελι τεμάχια πρϊτθσ κατθγορίασ (Α) είναι τα
ακόλουκα: τράνσ, νουά, κυλότο, ςτρογγυλό κ.λ.π, ενϊ τα αυτοτελι τεμάχια δεφτερθσ κατθγορίασ (Β)
είναι τα εξισ: ςπάλα, ποντίκι, κλπ.
Το νωπό κρζασ (μοςχάρι) να ανικει ςτθν κατθγορία ταξινόμθςθσ γράμματοσ Η (θλικίασ άνω 8 μθνϊν
αλλά το πολφ 12 μθνϊν, νεαρό μοςχάρι), όπωσ ορίηεται ςτον Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ε.Κ.
566/2008.
Να ανικει από άποψθ διάπλαςθσ ςτισ διαβακμίςεισ των κατθγοριϊν Ε, U, R, και ωσ προσ τθν
κατάςταςθ πάχυνςθσ να ανικει ςτισ διαβακμίςεισ 1 και 2, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτουσ Κανονιςμοφσ
1183/2006 και 1234/2007.

E
Πλεσ οι πλάγιεσ όψεισ καμπφλεσ ζωσ πολφ καμπφλεσ· εξαιρετικι μυϊκι ανάπτυξθ.
εξαιρετικι
U
Ρλάγιεσ όψεισ καμπφλεσ ςτο ςφνολό τουσ· πολφ καλι μυϊκι ανάπτυξθ.
πολφ καλι
R καλι

Ρλάγιεσ όψεισ ευκφγραμμεσ ςτο ςφνολό τουσ· καλι μυϊκι
ανάπτυξθ.

να ανικει ωσ προσ τθν κατάςταςθ πάχυνςθσ ςτισ διαβακμίςεισ:
1
πολφ μικρι

Στρϊμα λίπουσ ανφπαρκτο ζωσ πολφ λεπτό.

2
Μικρι

Ελαφρό ςτρϊμα λίπουσ, μφεσ ςχεδόν παντοφ εμφανείσ.

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑ ΧΟΙΡΙΝΟ
Το νωπό χοιρινό κρζασ να είναι Μθρόσ (χοιρινό μποφτι) άνευ οςτϊν, μπριηόλεσ και κόντρα χοιρινοφ
με οςτά και να προζρχεται από ηϊα που ζχουν εκτραφεί και αναπτυχκεί καλά (αρςενικά πριν το
ςτάδιο τθσ γεννθτικισ ωριμότθτασ, κθλυκά που δεν χρθςιμοποιικθκαν για αναπαραγωγι).
Τα ηϊα από τα οποία κα προζρχεται το κρζασ, να είναι υγιι και απαλλαγμζνα από νοςιματα, και να
ζχουν υποςτεί κτθνιατρικό ζλεγχο πριν και μετά τθ ςφαγι και ζχουν κρικεί μετά απ’ αυτι τθν
εξζταςθ κατάλλθλα να ςφαγοφν και διατεκοφν ςτθν κατανάλωςθ.
Τα ςφάγια κατανζμονται ςε κατθγορίεσ βάςει τθσ εκτιμϊμενθσ περιεκτικότθτάσ τουσ ςε άπαχο
κρζασ και ταξινομοφνται ανάλογα με το άπαχο κρζασ ωσ ποςοςτό του βάρουσ του ςφαγίου. Θ
διαμόρφωςθ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να ζχουν ανεπτυγμζνουσ μφεσ, κυρίωσ ςτουσ μθροφσ, και
να είναι κατθγορίασ Ε ι U ι R, όπωσ προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 1234/2007.
Θ κατάςταςθ τθσ πάχυνςθσ να είναι τζτοια ϊςτε το λίποσ να είναι κατανεμθμζνο, λευκωπό, όχι
μαλακό και ελαιϊδεσ. Να ζχει γίνει πλιρθσ αφαίρεςθ του λίπουσ τόςο εςωτερικά όςο και εξωτερικά.
Κατθγορίεσ
E
U
R

Άπαχο κρζασ ωσ ποςοςτό του βάρουσ του ςφαγίου
55 ι περιςςότερο.
50 ι περιςςότερο αλλά κατϊτερο του 55.
45 ι περιςςότερο αλλά κατϊτερο του 50 .

ΣΕΜΑΧΙΜΟ
Ο τεμαχιςμόσ των νωπϊν κρεάτων, πρζπει να γίνεται απαραίτθτα από εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ
τεμαχιςμοφ ςφμφωνα με Ρ.Δ. 306/1980 - Ρερί όρων τεμαχιςμοφ νωποφ κρζατοσ και ελζγχου των
εργαςτθρίων
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τεμαχιςμοφ, αποςτεϊςεωσ και παραςκευισ μιττωτοφ, όπωσ τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 1115/80,
(281/Α/11.12.80) «Ρερί τροποποιιςεωσ τθσ περίπτωςθσ γϋ του Ρ.Δ. 306/80 «Ρερί όρων τεμαχιςμοφ
νωποφ κρζατοσ και ελζγχου των εργαςτθρίων τεμαχιςμοφ, αποςτεϊςεωσ και παραςκευισ μιττωτοφ»
και τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΟ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟ (EE) αρικ. 1337/2013 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΙΣ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2013,
για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τθν ζνδειξθ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι του τόπου
προζλευςθσ για τα νωπά, διατθρθμζνα με απλι ψφξθ ι κατεψυγμζνα κρζατα χοιροειδϊν,
προβατοειδϊν, αιγοειδϊν και πουλερικϊν, και να εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP
Τα ςφαγεία και τεμαχιςτιρια και οι αυτόνομεσ ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να διακζτουν άδεια
λειτουργίασ και αρικμό ζγκριςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρ.Δ.79/2007
(Κακοριςμόσ των όρων, των προχποκζςεων και τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ και
εκςυγχρονιςμοφ των ςφαγείων οπλθφόρων ηϊων, πουλερικϊν και λαγόμορφων και κζςπιςθ των
αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 853/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τθν ίδρυςθ ςφαγείων).

ΤΚΕΤΑΙΑ
Τα αυτοτελι τεμάχια των ςφάγειων να είναι:
Για το μοςχάρι: πρϊτθσ κατθγορίασ (Α) – μποφτι (εδϊ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα τμιματα:
«τράνσ», «νουά», «ουρά», «ςτρογγυλό» και «κυλότο»), ι αυτοτελι τεμάχια δεφτερθσ κατθγορίασ (Β),
όπωσ είναι θ ςπάλα, το ποντίκι όπωσ ακριβϊσ κακορίηονται ςτο ΡΔ 186/1981. Το νωπό μοςχάρι
πρζπει να παραδίδεται τεμαχιςμζνο, ςε ολόκλθρα αυτοτελι τεμάχια, (π.χ. τράνσ, ςτρογγυλό, νουά
κ.λ.π., άνευ περιττϊν μερϊν και άνευ λίπουσ), ενϊ για δε το χοιρινό νωπό κρζασ, αυτό να είναι μποφτι
(Α/Ο) και μπριηόλεσ κομμζνεσ ι κόντρα χοιρινοφ .
Δεν γίνεται δεκτι μζςα ςτθ ςυςκευαςία, θ φπαρξθ:
1. Ρρόςκετου λίπουσ, εκτόσ του ςυνδεμζνου φυςικϊσ με το κρζασ.
2. Μικρϊν τεμαχίων κρζατοσ (TRIMMINGS) και αποξεςμάτων οςτϊν.
Κάκε αυτοτελζσ ανατομικό τεμάχιο, κα ςυςκευάηεται από τον παραςκευαςτι ι τον ςυςκευαςτι, ςε
πρϊτθ ςυςκευαςία ςε κενό αζροσ (VACUM) άνευ ςυντθρθτικϊν ουςιϊν ςε διαφανι προ ςυςκευαςία,
κατάλλθλθ για τρόφιμα, που κα το προςτατεφει από ζξωκεν μικροβιακοφσ ι άλλουσ παράγοντεσ,
κακϊσ και από τθν απϊλεια υγραςίασ (Οδθγία 89/108/ΕΟΚ).
Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ κανενόσ κομματιοφ που ανικει ςτθν Κατθγορία ϋϋΑϋϋ, αλλά πρζπει να
περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτια ςτθ φυςιολογικι αναλογία που απαντοφν ςτθν Κατθγορία αυτι.
Τα αυτοτελι διαφορετικά ανατομικά ςυςκευαςμζνα, τεμάχια τθσ ίδιασ κατθγορίασ πρζπει να
ςυςκευάηονται ςτθ ςυνζχεια ςε χαρτοκιβϊτια.
Τα χαρτοκιβϊτια κα είναι κυματοειδοφσ χαρτονιοφ, με Αντοχι ςτθ Διάρρθξθ κυματοειδοφσ
χαρτονιοφ, BST, μεγαλφτερθ από 1300 KPa. και κα είναι κακαροφ βάρουσ περιεχομζνου, περίπου 25
Kgr (±10%).
Τα νωπά κρζατα κα παραδίδονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αγορανομικζσ, κτθνιατρικζσ
και υγειονομικζσ διατάξεισ, θ δε θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του χρόνου τθσ
ςυνολικισ διατθρθςιμότθτάσ του. Ρζραν του χρόνου αυτοφ δεν κα γίνεται θ παραλαβι των
προϊόντων.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο
που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ (τεμάχιο) και τθσ ποιοτικισ κατάταξθσ
των παραδιδόμενων νωπϊν κρεάτων.
Εςωτερικά ςτθν διαφανι προςυςκευαςία και πάνω ςε κάκε αυτοτελζσ ανατομικό τεμάχιο, αλλά και
ςτθν εξωτερικι ςυςκευαςία, πρζπει να υπάρχει ετικζτα, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςτθν οποία να
αναγράφονται, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, και ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ
(ΕΚ) 1760/2000, του κανονιςμοφ (Ε.Κ.) αρικμ.510/2006, του κανονιςμοφ τθσ ΕΕ (αρικ. 1337/2013) τθσ
13θσ Δεκεμβρίου 2013 τα εξισ:
1. Θ περιγραφι του ςφάγειου (Νεαρό ηϊο 8- 12 μθνϊν.
2. Θ Χϊρα καταγωγισ.
3. Θ Χϊρα εκτροφισ.
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4. Θ Χϊρα ςφαγισ.
5. Ο κωδικόσ του ςφάγειου (Ρλθν του χοιρινοφ).
6. Ο αρικμόσ ζγκριςθσ του ςφαγείου.
7.Ο τίτλοσ και ο αρικμόσ εγκρίςεωσ λειτουργίασ του εργαςτθρίου τεμαχιςμοφ.
8. Θ θμερομθνία ςφαγισ.
5. Θ Ταξινόμθςθ του Ηϊου (π.χ. ΑΗ1).
6. Το κακαρό βάροσ του περιεχομζνου. Κα πρζπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλθτθσ ετικζτασ
θλεκτρονικισ ηυγαριάσ του εργοςταςίου και κα επικολλάται επί τθσ ςυςκευαςίασ.
7. Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτάσ του.
Για τθν ςυντιρθςθ και τθ διακίνθςθ των κρεάτων πρζπει να τθροφνται οι διατάξεισ του Ρ.Δ.
203/1998 - Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ 410/94 «Υγειονομικοί όροι
παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά κρζατοσ (231/Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 95/23/ΕΚ
του Συμβουλίου και τροποποίθςθ των προεδρικϊν διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και
11/95 (5/Α), ο δε διακινθτισ πρζπει να εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP.

ΗΜΑΝΕΙ
Θ ςιμανςθ επί τθσ ςυςκευαςίασ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ των τροφίμων:
•ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ
καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 1925/2006 και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ
Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ
οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ
2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 608/2004 τθσ Επιτροπισ.
Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ.1337/2013 για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του καν.
αρικ.1169/2011 όςον αφορά τθν ζνδειξθ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι του τόπου προζλευςθσ για τα
κρζατα χοιροειδϊν, προβατοειδϊν, αιγοειδϊν και πουλερικϊν.
Μικροβιολογικά Χαρακτθριςτικά
Salmonella, απουςία ςε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 178/2002.
E. coli O157:H7, απουςία ςε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 178/2002.
Λοιποί πακογόνοι οργανιςμοί ςφμφωνα με ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία.
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να προςκομίςουν:
1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο
ςυμμετζχων ζχει τθν ζδρα του εκτόσ Νομοφ Αττικισ και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο
Νομό Αττικισ, εφόςον υπάρχει.
Θ επιχείρθςθ τροφίμων πρζπει να προςκομίςει και τθν καταχϊρθςθ ι τθν ζγκριςθ εγκατάςταςισ
τουσ, ςφμφωνα με τθν K.Y.Α. Αρικμ. 15523 /2006. Πλεσ οι επιχειριςεισ τροφίμων ζχουν τθν
υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ ι ζγκριςθσ των εγκαταςτάςεων τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) υπ’ αρικμό. 852/2004 Αναγκαία ςυμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ των
Κανονιςμϊν (ΕΚ) υπ’ αρικμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιςθ τθσ Οδθγίασ 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθν υγιεινι των τροφίμων
2. Ιςχφον Πιςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων
*ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)+ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2005
το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ από τον ΕΣΥΔ για
τθν παραγωγι – παραςκευι - επεξεργαςία, αποκικευςθ, διακίνθςθ, εμπορία των προϊόντων.
Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων
των προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται.
Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό δεν είναι παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα
πρζπει να επιςυνάψει:
1ον Λςχφον Ριςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων
*ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)+ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2005
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το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ από τον ΕΣΥΔ για
τθν παραγωγι – παραςκευι - επεξεργαςία των προϊόντων.
2ον Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων
τθσ διακιρυξθσ και κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ
κατακφρωςθσ ςε αυτόν του διαγωνιςμοφ.
3 Η μεταφορά *Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)+ κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα
μεταφορικά μζςα-ψυγεία και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Νοςοκομείου, τα οποία κα
εξαςφαλίηουν κερμοκραςία 0-40C, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Νομοκεςία και κα φζρουν
καταγραφικό κερμοκραςίασ του καλάμου μεταφοράσ. (ΕΦΕΤ Ο∆ΘΓΟΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ Νο 9).
Τα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλότθτασ Οχιματοσ
από Υγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των
Ρεριφερειϊν και Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ
Κτθνιατρικζσ Υπθρεςίεσ. Κατά τθν ϊρα παράδοςθσ ο προμθκευτισ.
οφείλει να προςκομίηει και να παραδίδει ςτθν επιτροπι παραλαβισ αντίγραφο του καταγραφικοφ
τθσ κερμοκραςία του οχιματοσ μεταφοράσ, ο δε μεταφορζασ κα πρζπει να διακζτει Βιβλιάριο υγείασ
και να φζρει κατά τθν διάρκεια των χειριςμϊν παράδοςθσ των νωπϊν κρεάτων, όπου απαιτείται,
γάντια μιασ χριςεωσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα
με τθν δοκείςα παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ
κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ.
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται μετά από ζγγραφθ παραγγελία, θ οποία κα δίδεται 24 ι
48 ϊρεσ, ανάλογα με τθν διατθρθςιμότθτα του τροφίμου, πριν τθν παράδοςθ.

ΜΕΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΟΤ
Α. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι θ οποία κα
ορίηεται για ζνα μινα κάκε φορά από τον Δ/ντι του Νοςοκομείου
Β. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ κα είναι μόνιμοι υπάλλθλοι , το δε ζνα από αυτά πρζπει απαραίτθτα να
είναι γιατρόσ ι κτθνίατροσ ι τεχνολόγοσ τροφίμων .
Γ. Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι τζτοια ςυγκρότθςθ τότε ο Δ/ντθσ τθ ςυγκροτεί κατά τθ κρίςθ
του .
Δ. Αντικείμενα τθσ Επιτροπισ παραλαβισ είναι
1. Ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ και τακτικισ απολφμανςθσ των μεταφορικϊν μζςων που χρθςιμοποιεί
για τα είδθ του ο προμθκευτισ
2. Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ και ςωςτισ ποςοτικά εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον προμθκευτι .
3. Ζλεχγοσ μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν του είδουσ , οςμι , γεφςθ , όψθ κ.λ.π
4. Λιψθ δειγμάτων , κατά τθν κρίςθ τουσ , για Χθμικό ,Μικροβιολογικό κ.λ.π ζλεγχο , ςυντάςςοντασ
πρωτόκολλο δειγματολθψίασ , ςτο οποίο υποχρεωτικά κα αναφζρονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14
του κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (είδοσ, ποιότθτα, ποςότθτα, παραγωγόσ ι ςυςκευαςτισ ι
ειςαγωγζασ , προμθκευτισ και κάκε άλλθ πλθροφορία για τθν αυκεντικότθτα του δείγματοσ και τθν
ταυτότθτα του προϊόντοσ ).
5. Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ , με προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων αυτισ , τθσ κατθγορίασ ,
τθσ προζλευςθσ, κακϊσ και κάκε χαρακτθριςτικοφ γνωρίςματοσ των παραδιδόμενων από τον
προμθκευτι ειδϊν.
6. Θ παραλαβι των ειδϊν με ςφνταξθ αντιςτοίχου πρωτοκόλλου παραλαβισ, το οποίο κα
παραδίδεται εντόσ πζντε εργαςίμων θμερϊν ςτον προμθκευτι , προκειμζνου να εκδοκεί βάςει αυτοφ
τιμολόγιο.
7. Θ διαπίςτωςθ παράβαςθσ ι θ απόρριψθ των προςκομιςκζντων ειδϊν με ςφνταξθ αντιςτοίχων
πρακτικϊν παράβαςθσ ι απόρριψθσ , τα οποία κα αποςτζλλονται από τον προμθκευτι και κα
περιλαμβάνουν τα παρακάτω ςτοιχεία:
α) Θμερομθνία παραγγελίασ
β) Ροςότθτα
γ) Είδοσ
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δ) Ρλιρθσ αιτιολογία του λόγου απόρριψθσ
ε) Εάν δθμιουργικθκε πρόβλθμα ςτο Νοςοκομείο
ςτ) Εάν θ παράβαςθ ζχει γίνει και ςτο παρελκόν
η) Να υπάρχει θ υπογραφι του προμθκευτι ι εκπροςϊπου του και τυχόν παρατθριςεισ αυτοφ και
ςε περίπτωςθ άρνθςθσ του να αναγράφεται ότι αρνικθκε να υπογράψει .
θ) Αν αντικαταςτάκθκε το είδοσ ςτθν ταχκείςα προκεςμία
8. Κατά τθν παραλαβι των ειδϊν και κατά τθ διενζργεια δειγματολθψιϊν μπορεί να παρίςταται ςαν
ςυμβουλευτικό όργανο τθσ επιτροπισ παραλαβισ ο Τεχνολόγοσ Τροφίμων .
Ε. Τθροφμενθ διαδικαςία ςε περίπτωςθ που το παραδιδόμενο είδοσ κρίνεται ότι δεν πλθροί τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ:
Α. Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι αρνείται ομόφωνα ι κατά πλειοψθφία τθν παραλαβι των ειδϊν
γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλλθλα προσ βρϊςθ (ουςιϊδεισ μακροςκοπικζσ αλλοιϊςεισ ,
παρουςία εντόμων ι ξζνων ςωματιδίων ) ι ακατάλλθλα για κατανάλωςθ (ςιμανςθ, ενδείξεισ κ.λ.π.)
να μθν τα επιςτρζφει , αλλά να καλεί αρμόδιο Γεωπόνο – Κτθνίατρο – Χθμικό τθσ Νομαρχίασ Ακθνϊν,
ανάλογα με το είδοσ και ςε περίπτωςθ που δεν μπορζςει να παρευρεκεί ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, να
παραλαμβάνονται με επιφφλαξθ προκειμζνου να εξεταςκοφν τθν επόμενθ θμζρα .
α1. Σε περίπτωςθ που θ ζκδοςθ του πορίςματοσ γίνεται αμζςωσ, τότε αν μεν είναι κετικι, ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα είδθ αμζςωσ, διαφορετικά το Νοςοκομείο ζχει το
δικαίωμα να τα αγοράςει από το ελεφκερο εμπόριο ςε βάροσ του προμθκευτι, θ δε επιτροπι να
ςυντάξει πρακτικό παράβαςθσ για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων, αν δε είναι αρνθτικι,
τότε το ίδρυμα υποχρεοφται να παραλάβει τα είδθ .
α2. Σε περίπτωςθ που θ ζκδοςθ του πορίςματοσ δε γίνεται αμζςωσ, τότε ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να αντικαταςτιςει τα είδθ αμζςωσ, διαφορετικά το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να τα αγοράςει από
το ελεφκερο εμπόριο ςε βάροσ του προμθκευτι, όταν δε εκδοκεί το αποτζλεςμα, αν μεν είναι κετικό,
κα επιβλθκοφν οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ ςτον προμθκευτι, αν δε είναι αρνθτικό, ο προμθκευτισ
απαλλάςςεται.
α3. Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ απόρριψθσ των ειδϊν κατά πλειοψθφία, ο προμθκευτισ
ζχει το δικαίωμα τθσ διαιτθςίασ. Δθλαδι, μπορεί να κλθκεί ο Δ/ντισ του Νοςοκομείου ι ο νόμιμοσ
αναπλθρωτισ του, για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ .
α4. Αν ο Διευκυντισ ςυμφωνιςει με τθν κατά πλειοψθφία απόρριψθ των ειδϊν , τότε ιςχφουν τα
ανωτζρω αναφερόμενα. Αν όμωσ ο Δ/ντθσ ι ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του δε ςυμφωνιςουν με τθν
απόρριψθ τθσ παραλαβισ των ειδϊν, τότε τα είδθ παραλαμβάνονται κανονικά και ο προμθκευτισ
απαλλάςςεται .
α5. Ο προμθκευτισ ζχει το δικαίωμα ςε περίπτωςθ απόρριψθσ των ειδϊν για λόγουσ ποιότθτασ, να
ηθτιςει δειγματολθψία, οπότε εφαρμόηεται θ προαναφερκείςα διαδικαςία .
β. Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι αρνείται ομόφωνα ι κατά πλειοψθφία τθν παραλαβι των ειδϊν
γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται , τότε ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να αντικαταςτιςει τα είδθ αμζςωσ , διαφορετικά το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να τα αγοράςει
από το ελεφκερο εμπόριο ςε βάροσ του προμθκευτι, θ δε επιτροπι να ςυντάξει πρακτικό παράβαςθσ
για τθν επιβολι των προβλεπομζνων κυρϊςεων
β1. Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ των ειδϊν κατά πλειοψθφία , ο προμθκευτισ ζχει το
δικαίωμα τθσ διαιτθςίασ, οπότε εφαρμόηονται οι παραπάνω παραγρ .α3 , α4 περί διαιτθςίασ .
Η. Σε περίπτωςθ προςκόμιςθσ ειδϊν τα οποία ςτεροφνται ενδείξεων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, δε κα
παραλαμβάνονται από τθν επιτροπι και κα ςυντάςςεται πρακτικό παράβαςθσ .
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Θ. Τα είδθ κα παραδίδονται από τον προμθκευτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του, ο οποίοσ
κα πρζπει να είναι ενιλικοσ και εγγράμματοσ ϊςτε να μπορεί να υπογράψει τα ςχετικά ζγγραφα.
Κ. Στο πρωτόκολλο παραλαβισ κα αναγράφονται αναλυτικά το είδοσ, θ ποςότθτα , ο χαρακτθριςμόσ
τθσ ποιότθτασ- κατθγορίασ, ο τόποσ προζλευςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο διακριτικό γνϊριςμα του
χορθγοφμενου προϊόντοσ και κα υπογράφεται από τον προμθκευτι.
Λ. Το πρακτικό παράβαςθσ ι απόρριψθσ κα περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που αναφζρονται και ςτο
πρωτόκολλο παραλαβισ, όπωσ και θ διαπιςτωκείςα παράβαςθ.
Κ. Ο προμθκευτισ κα υπογράφει το ανωτζρω πρακτικό και κα ςθμειϊνει τισ τυχόν παρατθριςεισ του.
Λ. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει τα ανωτζρω
πρακτικά , θ Επιτροπι Ραραλαβισ υποχρεοφται να τα ςθμειϊςει. Επίςθσ μπορεί να δευτερολογιςει
ςε τυχόν παρατθριςεισ του .
Μ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δίνει ςτθν Ε.Ρ κάκε πλθροφορία για το χορθγοφμενο είδοσ .

ΠΟΙΟΣΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ
Α. Οι ζλεγχοι διακρίνονται ςε: 1. Μακροςκοπικοφσ και 2. Εργαςτθριακοφσ
Οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι περιλαμβάνουν :
1.Το χθμικό
2.Το Μικροβιολογικό
3.Τον Ραραςιτολογικό
4.Τον Τοξικολογικό κ.λ.π
Β. Οι ανωτζρω ζλεγχοι διενεργοφνται (διενζργεια μακροςκοπικοφ ελζγχου, λιψθ δειγμάτων και
αποςτολι για εργαςτθριακό ζλεγχο) από τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ Χθμικζσ, Κτθνιατρικζσ κ.λ.π
Υπθρεςίεσ και από τισ Επιτροπζσ Ραραλαβισ, οι οποίεσ ςε κάκε παραλαβι διενεργοφν και το
μακροςκοπικό ζλεγχο .
Πςο για τον εργαςτθριακό, δθλαδι τθ λιψθ δειγμάτων και τθν αποςτολι τουσ ςτα αρμόδια
εργαςτιρια, τον διενεργοφν όποτε τον κεωροφν ςκόπιμο ι οπωςδιποτε ςε κάκε περίπτωςθ
αμφιβολίασ για τθν ποιότθτα ι τθν προζλευςθ. Και ςτισ δφο ανωτζρω περιπτϊςεισ διενζργειασ
εργαςτθριακοφ ελζγχου οι Ε.Ρ ι ςτζλνουν απευκείασ τα δείγματα ςτα αρμόδια εργαςτιρια ι καλοφν
τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Δ/νςθ Υγιεινισ Ακθνϊν τθλ 2106464372, Δ/νςθ Κτθνιατρικισ Ακθνϊν τθλ
2105234987 Δ/νςθ Γεωργίασ τθλ 210 5233890) οι οποίεσ ελζγχουν μακροςκοπικά το είδοσ και
προβαίνουν ςτθ λιψθ δείγματοσ για εργαςτθριακό ζλεγχο, εφόςον το κρίνουν αναγκαίο .
Γ. Πταν διενεργείται δειγματολθψία, ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ είναι απαραίτθτθ θ
παρουςία του προμθκευτι ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, ο οποίοσ κα υπογράψει το
ςχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει
το ςχετικό πρωτόκολλο ότι “ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνικθκε να υπογράψει” και
διενεργεί κανονικά τθ δειγματολθψία .
Δ. Γενικότερα , κατά τθν διενζργεια δειγματολθψίασ πρζπει να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται
ςτα “Ρερί δειγματολθψίασ” άρκρα του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (ΚΤΡ) ι ςε περίπτωςθ
μικροβιολογικοφ ι τοξιλογικοφ ελζγχου (δθλθτθριάςεισ κ.λ.π) τα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ
Υγειονομικζσ ι Κτθνιατρικζσ Διατάξεισ. Σθμειϊνεται ότι, εάν ηθτθκεί, παραδίδεται και ςτον
προμθκευτι όμοιο δείγμα , επίςθμα ςφραγιςμζνο, το οποίο κα καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο
δειγματολθψίασ .
Σελίδα 73

19PROC004534801 2019-02-28
Ε. Σε περίπτωςθ μθ κανονικοφ δείγματοσ ι παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθ
δειγματίηουςα Υπθρεςία
Η. Εάν κατά τον ζλεγχο των δειγμάτων διαπιςτωκεί ότι το δείγμα είναι μθ κανονικό ι μθ κανονικό
νοκευμζνο , τότε θ δαπάνθ του ελζγχου βαρφνει τον προμθκευτι .
ΑΚΟ 4ο
ΡΛΘΩΜΘ / ΚΑΤΘΣΕΛΣ
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μετά από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των
υλικϊν.
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το νοςοκομείο εξιντα (60)
θμζρεσ από τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν το νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο
και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο .
Για τα νοςοκομεία εφαρμόηεται το άρκρο 5 του Ν 2955/01
Για τθν εξόφλθςθ ο “Ανάδοχοσ” κα προςκομίηει
1. Τιμολόγιο
2. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αν το ποςό υπερβαίνει τα 300 ευρϊ.
Τον “Ανάδοχο” κα βαρφνουν
α) 0,02 υπζρ Δθμοςίου (αρ 36 παρ 6 ν 4412/16)
β) 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ Ν 3580/07
γ)0,06% υπζρ Αρχισ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν
δ) 0,06% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ πλζον χαρτ 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ )
(Οι κρατιςεισ υπολογίηονται ςτθν αξία τιμολογίου πλθν ΦΡΑ). β) Θ
ανωτζρω κράτθςθ
επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου 20%
ε ) Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί Ν 2198/94 επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ

ΑΚΟ 5o
ΕΓΓΤΗΕΙ
Ο “Ρρομθκευτισ” για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν αρ………………………….
εγγυθτικι επιςτολι / γραμμάτιο ……………………..
Ροςοφ ευρϊ ……………… θ οποία κα επιςτραφεί ςτον δικαιοφχο μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Για ότι δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ αρικ 03/19
Διακιρυξθσ του “Νοςοκομείου’’ και θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία .
ΑΡΘΡΟ 7o
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων , απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να εκχωριςει
τθ χορθγία ςε οποιονδιποτε τρίτο, να ενεχυριάςει ι να μεταβιβάςει οποιαδιποτε απαίτθςθ
απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του νοςοκομείου .
Από τθν απαγόρευςθ αυτι εξαιροφνται οι τράπεηεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα και οι Α.Ε
διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .
Στισ περιπτϊςεισ που εκδοκεί ζνταλμα και επιταγι ςτο όνομα του προμθκευτι, υποχρεοφται ο
προμθκευτισ να αποδϊςει τα ποςά των τιμολογίων που ζχει ειςπράξει κα είναι εκχωρθμζνα , ςτισ
τράπεηεσ και ςτισ Α.Ε διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του παραπάνω νόμου ,
με τουσ οποίουσ ζχει ςυναφκεί θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ .Στθν περίπτωςθ που τα
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τιμολόγια είναι ενεχυριαςμζνα να αναγράφεται θ τράπεηα ι το πιςτωτικό ίδρυμα που ζχουν
ενεχυριαςκεί ςε εμφανζσ ςθμείο του τιμολογίου .
2. Ο “Ρρομθκευτισ” δθλϊνει και ςυνομολογεί ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων και περιοριςμϊν τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ και ότι με βάςθ αυτοφσ και μόνο κα λφνεται κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ και κάκε
διζνεξθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία .
Επίςθσ ςυμφωνείται ότι για κάκε τροποποίθςθ όρου τθσ ςφμβαςθσ , πρόςκετθ ςυμφωνία , παροχι
διευκόλυνςθσ , παράταςθ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π. δεν μποροφν να αποδειχκοφν παρά μόνο ζγγραφα
και αποκλείεται κάκε άλλο μζςο απόδειξθσ .
3.Θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί χορθγθτισ από τθ 1 θ ΥΡΕ Αττικισ ι
άλλθ Κεντρικι Υπθρεςία .
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ
Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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