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Γούρνες 1-7-2015
Αριθμός πρωτ. 13483

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Τρόφιμα, Φρούτα Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος για Παιδικούς Σταθμούς»
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν.2286/1995,
για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο «προμήθεια τροφίμων,
φρούτα Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος για Παιδικούς Σταθμούς», σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
87.768,95 € (με Φ.Π.Α.): και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα. Σχετική πίστωση
ποσού 20.000,00 € έχει προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015 στον ΚΑ 10.6481.0003 Προμήθεια Τροφίμων, Φρούτων και
Λαχανικών, Κρεάτων, Άρτου και Αρτοσκευασμάτων . Το υπόλοιπο του ποσού θα
προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού στο έτος 2016 και στον ίδιο
ΚΑ Εξόδων εκτός διαφορετικής οδηγίας περί Κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους
2016.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997579272 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2813404635
ΦΑΞ: 2813404608
e-mail: dimos@hersonisos.gr, k.kalathakis@hersonisos.gr
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α.Φ.Μ: 997580180 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών
Ο
διαγωνισμός
θα
διεξαχθεί
ηλεκτρονικά
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

στη

Διαδικτυακή

πύλη

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 07-07-2015.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 23-7-2015 και ώρα
7:00 π.μ..
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29-7-2015 και
ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή την 05/08/2015 και ώρα 9.00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο,
που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα
λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία
για την εκτέλεση της προμήθειας.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι ίση με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της
μελέτης προ ΦΠΑ ήτοι ποσό 1.543,58 €, ή 949,01 € για την ομάδα Α
(τρόφιμα), ή 204,21 € για την ομάδα Β (Λαχανικά και φρούτα), ή 191,60 €
για την ομάδα Γ (είδη κρεοπωλείου),ή 198,76 € για την ομάδα Δ (άρτος και
αρτοσεκυάσματα),εφόσον υπάρχει συμμετοχή ανά ομάδα ειδών, και βεβαιώνεται με
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή
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αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σ’ αυτόν που
επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του, ή
ομολογιών δημοσίου, τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται
για εγγυοδοσίες. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014).
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.hersonisos.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την
ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Χερσονήσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hersonisos.gr και στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση
Γουρνών) Τ.Κ. 70014 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος: Καλαθάκης Κωνσταντίνος
2813404635 , FAX : 2813404608
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 60/2007. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν
τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.

Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης
 Πανελλήνια
 Δημοπρασιών και πλειστηριασμών
3. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
 Νέα Κρήτη
(ημερήσια)
 Πατρίδα (ημερήσια)
 Άποψη του νότου (εβδομαδιαία)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
2. Φ.Β3
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Γούρνες 01-07-2015
Αριθμός πρωτ.13483
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προμήθεια : Τρόφιμα,Φρούτα Λαχανικά,
Κρέατα και Άρτος για Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Χερσονήσου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη του :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/08-06-2006 Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων περί εκτέλεσης προμηθειών των Ο.Τ.Α. και των ιδρυμάτων τους.
2. Την περίπτωση ε’της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας
Τροφίμων,

Λαχανικών

–Φρούτων

,Κρεάτων

Αναλώσιμα Είδη κυλικείου, Γλυκά κουταλιού

,Άρτου

και

Αρτοσκευασμάτων,

για το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής

Προστασίας και Αλληλεγγύης για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου
και τα Κ.Α.Π.Η.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και των παραγράφων 4,5 και 6 του
άρθρου 23 της υπ.αριθμ.11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995
6. Την υπ.αριθμ 08/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί ψήφιση πίστωσης και ανάληψης
υποχρέωσης για διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Λαχανικών –
Φρούτων, Κρεάτων, Άρτου και Αρτοσκευασμάτων, Αναλώσιμα Είδη κυλικείου, Γλυκά
κουταλιού για την περίοδο από Οκτώβριο 2015 έως και Οκτώβριο 2016 .
7. Την αριθμ: 198/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
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Για την κάλυψη των αναγκών και για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών
Γουβών, Χερσονήσου, Μοχού και Μαλίων του

Δήμου Χερσονήσου, απαιτείται η

προμήθεια τροφίμων, λαχανικών φρούτων, κρεάτων και άρτου με χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στην μελέτη.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των
87.768,95 € (με Φ.Π.Α.)
Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης

του είδους την

ημέρα παράδοσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του
Ν.2286/1995.
Σχετική πίστωση ποσού 20.000,00 € έχει

προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 στον ΚΑ 10.6481.0003 Προμήθεια Τροφίμων,
Φρούτων και Λαχανικών,Κρεάτων,Άρτου και Αρτοσκευασμάτων . Το υπόλοιπο του
ποσού θα προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού στο έτος 2016 και
στον ίδιο ΚΑ Εξόδων εκτός διαφορετικής οδηγίας περί Κατάρτισης Προϋπολογισμού
έτους 2016.
Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
διακήρυξης αυτής.
2.Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος, εντός είκοσι ημερών,
από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη

07/07/2015

23/07/2015 ώρα 7.00

www.promitheus.gov.gr

29/07/2015
Ώρα:15:00 μ.μ.

π.μ

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Μετά τις ημερομηνίες αυτές λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και δεν γίνονται
πλέον δεκτές από το σύστημα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η
διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπου από την Επιτροπή
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»Οι

ενδιαφερόμενοι

μπορούν

να

πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα Προμηθειών (κ. Κων/νο
Καλαθάκη) στο τηλέφωνο 2813404635 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3 . Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής:
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή
τους
συμπληρώνοντας
τον
αριθμό
ταυτότητας
ΦΠΑ
(VATΙdentificationNumber) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων
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που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στηναρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή
ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι
οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής –Δικαιολογητικά
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου
.pdfσύμφωνα με τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
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Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία
τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι παρακάτω
προμήθειας είτε ανά ομάδα :

είτε για το σύνολο της



Φυσικά πρόσωπα



Νομικά πρόσωπα



Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8
ΕΚΠΟΤΑ)



Συνεταιρισμοί

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
Α.Οι Έλληνες πολίτες:

1.

Εγγυητική συμμετοχής ίση με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της
μελέτης προ ΦΠΑ ήτοι ποσό 1.543,58 €, ή 949,01 € για την ομάδα Α
(τρόφιμα), ή 204,21 € για την ομάδα Β (Λαχανικά και φρούτα), ή 191,60
€ για την ομάδα Γ (είδη κρεοπωλείου),ή 198,76 € για την ομάδα Δ (άρτος
και αρτοσεκυάσματα),εφόσον υπάρχει συμμετοχή ανά ομάδα ειδών, και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση
σ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή άλλου που ενεργεί για
λογαριασμό του, ή ομολογιών δημοσίου, τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφέλειας,
που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014)

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.

4.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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5.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους
ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Β.Οι αλλοδαποί:
1.

Εγγυητική επιστολής
περίπτωση Α.

συμμετοχής

στο

διαγωνισμό

ως

ανωτέρω

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικού της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4)
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους , περί
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

Δ. Οι συνεταιρισμοί:
1.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.ως ανωτέρω περίπτωση Α

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α)
Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής , μπορεί να μην
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους , θα γίνεται δε ρητή μνεία στην
προσφορά σχετικά με αυτό.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου
της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.

ΑΔΑ: 7ΘΙ7ΩΗΜ-9Α8

ΑΔΑΜ: 15PROC002884073
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον
νόμο ένορκη δήλωση , αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ,
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

5 Άλλα δικαιολογητικά
Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και
οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών,
λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:
1.

Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

2. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
3. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
4. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της
υποχρεώσεων , όσο και των υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του δημοσίου τομέα
5. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την υπηρεσία.
6. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης
7. Η επιχειρηματική δομή , όπως η μορφή της επιχείρησης , το εύρος της
δραστηριότητας της και το κύρος της.
8. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
9. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
10. Η παραγωγική δυνατότητα
11. Η ποιότητα των προϊόντων.
Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τα
εξής δικαιολογητικά :
1.

Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους
του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

2. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου
3. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προϊόντων των τριών
τελευταίων χρόνων καθώς και οι παραλήπτες αυτών.
4. Υπεύθυνη δήλωση περί απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού για την
παράδοση και τον έλεγχο της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων.
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5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου για την
συγκεκριμένη εταιρεία.
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικών τα παραπάνω ισχύουν
τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.
ΓΕΝΙΚΑ
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να
φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται:

-

από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή
όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής.Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή
του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του Ν.
1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά
συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του Ν.
1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής
αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
εγκατάστασης της επιχείρησης
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των
15 ετών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη
περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι
έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

6 . ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρόπος υποβολής προσφορών.
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών
11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).
2. Περιεχόμενο προσφορών.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με
το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11
της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τεχνική προσφορά.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα
τουσυστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών ( 3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των
τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή που τίθεται στην παρούσα
Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
7
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την
05-08-2015 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι

ηλεκτρονικοί

(υπο)φάκελοι

των

οικονομικών

προσφορών

αποσφραγίζονται

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά»,

οι

προσφέροντες

των

οποίων

οι

οικονομικές

προσφορές

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που

αποσφραγίσθηκαν

προκειμένου

να

λαμβάνουν

γνώση

των

τιμών

που

προσφέρθηκαν.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
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προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

8 . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι
κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:

-

-

-

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η
οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον Προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί
τις

τεχνικές

προδιαγραφές

από

την

οριζόμενη

επιτροπή

προμηθειών που διενεργούνται σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

αξιολόγησης

προσφορών
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9 . ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βασικός γνώμονας των προϊόντων που περιγράφονται στη μελέτη είναι η άριστη ποιότητα
τους. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας , νόμιμα κυκλοφορούντα στην
αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις
Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες της Υπηρεσίας.

10 .

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως χρόνος παράδοσης των ποσοτήτων ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
έως και

για ένα έτος δυνάμενη να παραταθεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες.
Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί.

11

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

Τα δελτία αποστολής θα πρέπει να αποστέλλονται την ημέρα παράδοσης των προιόντων, από
τον ανάδοχο προμηθευτή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Δ/νση
Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Τμήμα Εμπορίου (πρώην Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου) προκειμένου να του γνωρίσει τις μέσες λιανικές τιμές των
αντιστοίχων προϊόντων σύμφωνα με τις οποίες θα εκδίδει τα τιμολόγια κάθε μήνα τα οποία
στη συνέχεια θα προσκομίζουν στην Διεύθυνση Εμπορίου μαζί με τα δελτία αποστολής για
την θεώρηση τους.

12 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο

προμηθευτής

προκειμένου

να

συμμετάσχει

στο

διαγωνισμό

υποχρεούται

να

προσκομίσει εγγυητική επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί του καθαρού ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 Α .
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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13 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής οριζόμενη με την
υπ.αριθμ.: 02/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο
που ορίζεται από τη σύμβαση. Η συχνότητα των παραλαβών θα είναι μια φορά την εβδομάδα
για τα νωπά φρούτα και λαχανικά και μια φορά το μήνα για τα υπόλοιπα τρόφιμα. Για τον
Άρτο θα είναι σε καθημερινή βάση και τα αρτοσκευάσματα μια φορά την εβδομάδα όπως
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από το οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα

μεταφορικά μέσα του

προμηθευτή μέχρι την αποθήκη της Υπηρεσίας. Ειδικά για τα κατεψυγμένα προϊόντα και για
τα είδη που χρήζουν συντήρηση σε συγκεκριμένους βαθμούς Κελσίου η μεταφορά τους θα
πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις περί
μεταφοράς τροφίμων.

14 . ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα προς προμήθεια τρόφιμα θα πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και
ελαττώματα, να είναι ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα και όχι άγνωστης
προέλευσης με τυπωμένη την ημερομηνία λήξεως. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά
πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων
συντηρητικών ουσιών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληρεί τις
προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων.
Εάν τα είδη Τροφίμων, Λαχανικών-Φρούτων ,Κρεάτων ,Άρτου και Αρτοσκευασμάτων που θα
παραγγείλουν οι Παιδικοί Σταθμοί κριθούν ακατάλληλα ή ελαττωματικά από την οριζόμενη
Επιτροπή παραλαβής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά μετά από
υπόδειξη των μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η παράδοση
των τροφίμων στην Υπηρεσία δεν είναι τακτή και σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, ή τα
παραδοθέντα τρόφιμα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας , μπορεί με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
, να επιβληθεί στον προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας του
ακατάλληλου τροφίμου , χωρίς Φ.Π.Α. ή αυτού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Πέραν τούτου ,
μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης , να κηρυχθεί έκπτωτος.
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15 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας ή στην συγκεκριμένη περίπτωση τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες υγιεινής
και διασφάλισης της άριστης ποιότητας τους κατά συρροή καθώς πρόκειται για τρόφιμα
που θα καταναλωθούν από παιδιά ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους
υποχρεώσεις του , μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
35 της Υπ. Απόφασης 11389/93.

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της Υπ. Απόφασης
11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο
προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά
όπως στο ανωτέρω άρθρο ορίζονται. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση
καταρτίζεται από τον Ο.Τ.Α. που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως
ορίζεται με το άρθρο 25 της Υπ. Απόφασης 11389/93 . Στο διαγωνισμό μπορούν να
υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή χωριστά για κάθε ομάδα ( Α’ Ομάδα :
Τροφίμων και Β’ Ομάδα: Φρούτων-Λαχανικών , Γ’ Ομάδα: Κρέατα , Δ’ Ομάδα: Άρτος και
αρτοσκευάσματα). Σε περίπτωση που υπάρχει προμηθευτής που ανταποκρίνεται μόνο στην
μια ομάδα μπορεί να συμμετάσχει για να υποβάλλει προσφορά μόνο για την ομάδα που
ενδιαφέρεται.

17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
γνωμοδότηση του προς την Οικονομική επιτροπή αποφασίζει σχετικά μπορεί να προτείνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού :


Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που
προσφέρει ο προμηθευτής.



Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
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18. ΕΝΣΤΑΝΣΕΙΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της
υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα.

2.

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή
σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά
το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά
την διάρκεια του διαγωνισμού,

μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την

ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
3.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

19 . ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦ.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ,ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους του βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι οι κρατήσεις οι οποίες θα γίνονται είναι οι κάτωθι:
Α) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% ( άρθρο 55 παρ. 1 περ.στ’.Ν.2238/1994)
B) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% επί του συνόλου της συμβατικής αξίας
προ Φ.Π.Α.

20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με
την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.
Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου, θα δημοσιευθεί σε μια τοπική ημερήσια εφημερίδα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 3 του Ν.3548/2007 καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr.
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21 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
22 ΑΡΘΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
23 ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και ένα έτος
24 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 του
Ν.3801/04-09-2009 ΦΕΚ 163 Α’/2009)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

