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Άξζξν 1
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο
1.
Ζ παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ζηελ αλάδεημε κεηνδόηε
γηα ηελ πξνκήζεηα παξαζθεπή θαη ςήζε άξηνπ,( ιεπθνύ Άξηνπ θ Οιηθήο άιεζεο)
ζε ηδησηηθό αξηνπνηείν, (ςσκί πάληα εκέξαο) γηα ην ΤΗΣΗΟ ηεο ρνιήο. Ζ
πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016 , κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο όπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 75, 79 θαη 80 ηνπ
Ν.4412/2016, αθνύ ε ΔΣΣΖΛ ειέγμεη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ ηδίνπ
Νόκνπ θαη κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ.
2.
Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ δελ δύλαηαη λα
ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε δπλάκελνπο λα
πξνβιεθζνύλ κειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε – αλάγθεο
Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκώκελε ζύκβαζε – δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000,00 €) πεξίπνπ.
3.
Σα παξαπάλσ πιηθά λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο, θαηάιιεια γηα ηνπο
ζθνπνύο πνπ πξννξίδνληαη θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο 7 εο Έθδνζεο ηεο
Σερληθήο Πεξηγξαθήο Δηδώλ Κπιηθείνπ ΓΔ/ΓΔΜ.
Άξζξν 2
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ
1.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ηξαηόπεδν «ΣΥΖ
(ΠΕ) ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ ΥΡΖΣΟΤ» Έιιελνο ηξαηηώηε 1 ηει 26210-25506/7 ηει.
(εζση.) 6140 Email: settil-1o-eg@army.gr από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζύκθσλα κε
ηα αλαθεξόκελα ζην Ν.4412/16 άξζξα 29 θαη 93 ζηελ Διιεληθή γιώζζα, κέζα ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν αληίγξαθα θαη ζπκθώλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 26 θαη 27 ηνπ Ν.4412/16.
2.
ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλώο :
α.

Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ ή ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ»

β.

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

γ.

Ο ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

δ.

Ζ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ε.

ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΔΑ

3.
Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε
ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16 θαη εηδηθόηεξα ηα
εμήο :
α.
ε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν,
κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.
β.
Σα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, επί πνηλή απνξξίςεσο,
ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη επίζεο
κέζα ζηνλ θύξην θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
4.
Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
5.
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο
ζπλδηαγσληδόκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπο, ηόηε λα ζεκεηώλεηαη
επ΄ απηώλ ε έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε
πεξίπησζε δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε απηώλ, νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο. Ζ έλλνηα
ηνπ εκπηζηεπηηθνύ, αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηερληθώλ ή εκπνξηθώλ
δεηεκάησλ.
6.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα,
πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε,
απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα,
ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη
θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη
ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζώζεηο
πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ
πξνζθνξώλ.
7.
ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο νη πξνκεζεπηέο αλαγξάθνπλ επί ιέμεη:
«Λάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ζπκθσληώλ, ηνπο νπνίνπο
απνδερόκαζηε πιήξσο, όπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγσληζκνύο
γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο».
8.
Ο θάθεινο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ αλνίγεηαη από ηελ
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ρσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα θαη ΜΟΝΟ εθόζνλ
είλαη πιήξε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ.
9.
H ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ αλέξρεηαη ζε
δώδεθα (12) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ όπσο ζην άξζξν 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν.4412/2016

Άξζξν 3
Γηαδηθαζία ύλαςεο ύκβαζεο
1.

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο (3) Φάζεηο, όπσο παξαθάησ:

α.
1ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:
πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο.

Έιεγρνο

Γηθαηνινγεηηθώλ

β.

2ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Άλνηγκα - Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθώλ

γ.
– Καηαθύξσζε.

3ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ Μεηνδόηε

Πξνζθνξώλ.

2.
Όινη νη πεξηερόκελνη ζηελ δηαθήξπμε όξνη θαη απαηηήζεηο είλαη
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα
πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη από νπνηαδήπνηε αμηνιόγεζε.
Άξζξν 4
Απνζθξάγηζε – Κξίζε Πξνζθνξώλ
1.
Καηά ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο, ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη θαηά
ζεηξά ιήςεο ηνπο θαθέινπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπΝ.4412/16 θαη:
α.
Δμεηάδεη ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη αλ ππάξρεη
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε απηώλ ή άιινπ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ θνηλνπνηεί ζηνλ
ελδηαθεξόκελν όηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη εθηόο όξσλ δηαγσληζκνύ (Δ.Ο.Γ.) θαη
θαηαρσξείηαη ζην ζρεηηθό πξαθηηθό.
β.
Απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζηε ζπλέρεηα
παξνπζία ησλ πξνκεζεπηώλ ή λνκηθώλ εθπξνζώπσλ πξνβαίλεη ζε απιή
αλάγλσζε απηώλ, θαηαρσξώληαο ηα απνηειέζκαηα ζην ζρεηηθό πξαθηηθό.
2.
Πξνζθνξά πνπ δελ ηεξεί ηνπο όξνπο ζπκθσληώλ ζα απνξξηθζεί
ζύκθσλα κε ην άξζξν 91 ηνπ Ν4412/16. Οη πξνζθνξέο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηηο
ζπλνδεύνπλ κνλνγξάθνληαη από ηελ επηηξνπή, ελώ ηα πηζηνπνηεηηθά κεηά ηνλ
έιεγρν ηνπο επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο.
3.
Ζ επηηξνπή θξίλεη γηα ηελ ηππηθή εγθπξόηεηα ή αθπξόηεηα θάζε
πξνζθνξάο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ ηπρόλ αλσκαιηώλ, αλαγξάθνληαο
ηε γλώκε ηεο ζην ζρεηηθό πξαθηηθό.
4.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο,
επνπζηώδεηο παξεθθιίζεηο από ηνπο όξνπο ζπκθσληώλ, ζεσξνύληαη ζύκθσλεο κε
απηνύο.
5.
Δθόζνλ ην πιηθό δελ είλαη δηαηξεηό θαη ππάξρνπλ ηζόηηκεο
πξνζθνξέο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβώο ηηκή, ηειηθόο
πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδόηεο θαηόπηλ θιήξσζεο κεηαμύ ησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο, ζύκθσλα κε ην
Άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16.

6.
Κακία έλζηαζε, γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ γίλεηαη δεθηή, αλ δελ
ππνβιεζεί εγγξάθσο ζηελ επηηξνπή. Γηα ηηο ελζηάζεηο θξίλεη θαη απνθαζίδεη
αηηηνινγεκέλα θαη ακεηάθιεηα ε επηηξνπή, ελώ γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζην πξαθηηθό
ή ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζή ηεο, ρσξίο αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ πνπ δηεμάγεηαη. Λνηπά όπσο ζην άξζξν 15 ησλ Γεληθώλ Όξσλ.
7.
Μεηά από ηα παξαπάλσ, ε επηηξνπή, αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο θαη
πξνηείλεη ζηε ΔΣΣΖΛ/4νΔΓ κε εηζεγεηηθή έθζεζε, ηελ θαηαθύξσζε ή κε ηνπ
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ.
Άξζξν 5
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο
ύκθσλα κε ην Άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016
1.
Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθύξσζεο, εληόο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα
εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά:
α.
Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην
νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο
60/2007, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ απηό νξίδεηαη ζηε
δηαθήξπμε ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο
ρξενθνπίαο.
β.
Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε
θαη επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο.
γ.
Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά
πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ
αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο
ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ (1) θαη (2)
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη,
από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό.
δ.
Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, θαηά
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη αθεηέξνπ όηη
εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα όζνπο αζθνύλ γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό επάγγεικα,
απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, από αξκόδηα αξρή ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ.
ε.
Τπεύζπλε Γήισζε Ν.1599/86 κε ηελ νπνία βεβαηώλεη ηελ
αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο

θαη ηα είδε ηνπο εθπιεξώλνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΓΔ/ΓΔΜ (έθδνζε 7 ε)
επίζεκα επηθπξσκέλε.
ζη.

Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο.

δ.
Βεβαίσζε γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο HACCP ή από ηνλ
ΔΦΔΣ ή ηηο ζπλαξκόδηεο αξρέο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
ε.
Άδεηα Απηνθηλήηνπ κεηαθνξάο. Σα ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα
κεηαθνξάο από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντόλησλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη
ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία.
ζ.
Τπεύζπλε Γήισζε(Ν.1599/86) ηνπ πξνκεζεπηή όηη δελ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ άκεζν ή έκκεζν αληηπξόζσπό ηνπ κόληκν ή ζε εθεδξεία Αμθό
ησλ ηξηώλ Κιάδσλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, εθ΄ όζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία
από ην ρξόλν ηεο απνζηξαηείαο ηνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξ 12 ηνπ
άξζξνπ 66 ηνπ Ν.1400/73.
η.
Τπεύζπλε Γήισζε(Ν.1599/86) ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ
επσλπκία επηρείξεζεο θαη ηα αθξηβήο ζηνηρεηά ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ΗΒΑΝ
GR).
ηα.

Φσηναληίγξαθν ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ΗΒΑΝ GR).

ηβ.
Πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη
πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ρέζεσλ, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ
νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, ζε
ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ, πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, εθόζνλ ε δαπάλε είλαη άλσ ησλ
20.000 επξώ (θαζαξή αμία), παξ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16.
ηγ.
Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ζύκθσλα κε ην
Άξζξν 79 Παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016/Αξ.Απνθ.158/2016/ΔΑΑΓΗΤ(ΦΔΚ Β 3698).
ηδ.
Δάλ ζε θάπνηα ρώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο
όηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο
ηηο σο άλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δύλαηαη λα
αληηθαηαζηαζνύλ από ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελώπηνλ αξκόδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο, ζηελ νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο.
2.
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν, λα δεηήζεη
νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εγθπξόηεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ.
3.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε
δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ε
θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ επόκελν πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο ρακειόηεξε ηηκή
θαη νύησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζόηεξα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνύληαη ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη.
4.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ έρεη απνδεηθηηθό ραξαθηήξα. Δάλ ν
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθό κέζα ζηελ πξνζεζκία

πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξόζθιεζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθύξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη,
ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 6
Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ
1.
Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαη ηπρόλ δηάζηεκα
παξάηαζεο ηζρύνο απηήο.
2.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ
αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3.
Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθόζνλ ηνύην
δεηεζεί από ηε ΔΣΣΖΛ πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη' αλώηαην όξην γηα ρξνληθό
δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ
παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξεσηηθά καηαηώλνληαη, εθηόο εάλ ε ΔΣΣΖΛ
θξίλεη αηηηνινγεκέλα όηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ εμππεξεηεί ην δεκόζην
ζπκθέξνλ, νπόηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα επηιέμνπλ, είηε
λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθόζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ
αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε όρη. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπλερίδεηαη κε όζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο.
4.
Ζ ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα όζν ρξνληθό
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ή εκπνδηζηεί ε
πξόνδνο απηνύ, ζπλεπεία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αζθαιηζηηθώλ
κέηξσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο ΔΣΣΖΛ πνπ αθνξνύλ ηνλ δηαγσληζκό.
5.
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηνλ πξνκεζεπηή
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεύεη όκσο
κόλν εθόζνλ απηόο ην απνδερηεί.
6.
Ο ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζύξεη ηελ
Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε
Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ππόθεηηαη ζε
θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα ζηελ έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα
θαηαθύξσζε.
Άξζξν 7
Πξνζθεξόκελεο Σηκέο
1.
Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα από ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
2.
Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ επηβαξύλζεσλ
(πξνβιεπόκελνη θόξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά έμνδα, θαη άιιεο ζρεηηθέο
δαπάλεο) εθηόο ηνπ ΦΠΑ.

3.
Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ε πξνζθνξά έρεη αζπλήζηζηα
ρακειή ηηκή, ηεξνύληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/16.
4.
Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ηηκώλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ απηά εληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ
ζα θαζνξίδεηαη από ηελ Δπηηξνπή.
5.
ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άξζξν 8
Κξαηήζεηο – Έμνδα
1.
Πνπ ηζνύηαη κε ή ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1000€) Δπξώ, δηελεξγνύληαη
θξαηήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ 4,23068%, πνπ αλαιύνληαη σο εμήο:
α.

Τπέξ ΜΣ:

4,00%

β.

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.:

0,07%

γ.

Τπέξ Α.Δ.Π.Π.:

0,06%

δ.

Τπέξ Υαξηνζήκνπ:

0,0839%

ε.

Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ:

0,01678%

ΤΝΟΛΟ: 4,23068%
2.
Πξόζζεηα, παξαθξαηείηαη ππέξ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο(ΦΔ) πνζνζηό
4% (πξνκήζεηεο) ή 8% (ππεξεζίεο), επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ, ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο.

3.
Γηα ηα εθόδηα πνπ παξαιακβάλνληαη από ηε Γρζε ΚΦΜ, γηα
κεηαπώιεζε ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνύληα θόξν εηζνδήκαηνο
(Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ).
4.
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ
ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινύκελα είδε ιεπηνκεξώο θαηά είδνο, πνζόηεηα
θαη ηηκή.
5.
Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε αλά κήλα
ππνβνιήο απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα «είζπξαμε
ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο Γθζεο» θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
Άξζξν 9
Απμνκείσζε Πνζνηήησλ
1.
Ζ Τπεξεζία ηεξεί ην δηθαίσκα, λα παξαγγέιλεη κέζσ εληεηαικέλσλ
ηεο νξγάλσλ, ηηο αλαγθαίνπζεο πνζόηεηεο, κε θάζε ηξόπν, πξνθνξηθώο ή
ηειεθσληθώο ή γξαπηώο, έσο θαη 24 ώξεο πξηλ ηελ αλακελόκελε παξάδνζε ηνπο

θαη λα κεηαβάιεη ή λα αθπξώλεη απηέο έσο θαη 12 ώξεο πξηλ ηελ αλακελόκελε
παξάδνζε.
2.
Ζ απμνκείσζε ηεο πνζόηεηαο, δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή
ηνπ εθνδίνπ θαη ζηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 10
Σξόπνο Πιεξσκήο
1.
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη από ΚΣ/ΓΤΒ κε θαηάζεζε
ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ κεηά από έιεγρν ηεο δαπάλεο θαη
εθθαζάξηζε ηνπ Σαθηηθνύ Υξεκαηηθνύ Δληάικαηνο (ΣΥΔ) κε ηελ πξνζθόκηζε
ησλ πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ.
2.
Γηα ηα εθόδηα πνπ παξαιακβάλνληαη από ηε Γρζε ΚΦΜ, γηα
κεηαπώιεζε ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνύληα θόξν εηζνδήκαηνο
(Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ). Ο ηξόπνο πιεξσκήο
έγθεηηαη ζην Γρζηή ΚΦΜ ζύκθσλα κε ηε κεληαία θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
γηα «είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γθζεο» πνπ ζα
πξνζθνκίδνπλ νη πξνκεζεπηέο.
3.

Πξνθαηαβνιή δελ ζα δίλεηαη γηα θαλέλα ιόγν.

4.
Σα δειηία – ηηκνιόγηα απνζηνιήο, ζα παξαδίδνληαη νπσζδήπνηε
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ, ζηνλ ΓΔΦ – ηηηζηή ηεο ρνιήο θαη ζην Γρζηε
ΚΦΜ ηεο ρόιεο.
Άξζξν 11
Υξόλνο Παξάδνζεο
Όπσο ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο ηνπ ζπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ.
Άξζξν 12
Δλζηάζεηο – Πξνζθπγέο
1.
Άζθεζε Δλζηάζεσο θαηά πξάμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα πξηλ
ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο:
α.
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα άζθεζεο
ελζηάζεσο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνύλ ζηε
δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ έσο θαη ην ζηάδην ηεο έθδνζεο
θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ
Ν.4412/2016
β.
Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία θάησ ησλ εμήληα
ρηιηάδσλ (60.000) επξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα.
Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξόζθιεζεο, ε έλζηαζε
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξώλ.

γ.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
νπνία απνθαζίδεη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα θαη ζην άξζξν 221, εληόο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη
ε απόξξηςε ηεο έλζηαζεο.
δ.
Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο, απαηηείηαη (κε ηελ θαηάζεζε
ηεο έλζηαζεο) ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο
εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ήηνη (150,00€) ην νπνίν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε , αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
ε.

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξόκελα ζην

Ν.3886/10.
2.
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ
ζπκβάζεσλ.
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ
ζε βάξνο ηνπ θπξώζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ
Ν.4412/2016 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη νπζίαο ελώπηνλ
ηεο ΔΣΣΖΛ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ, από ηελ
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλώζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο,
απνθαζίδεη ε ΔΣΣΖΛ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ –
Πξνζθπγώλ ηεο ΔΣΣΖΛ. Ζ ελ ιόγσ απόθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε
νπνηαζδήπνηε θύζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
Άξζξν 13
Λνηπνί Όξνη
1.
Ζ παξνύζα δεκνζίεπζε, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνύλ κε
βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά από ην Διιεληθό Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά,
δηέλεμε πάλσ ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ν
Πξνκεζεπηήο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ ειιεληθώλ
Γηθαζηεξίσλ.
2.
Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηώο από ηε ζύκβαζε,
ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ ν Ν.4235/14 («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξώζεηο
ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ,
ησλ δσνηξνθώλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δώσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»), ν Ν.4412/16
[«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπμε, ε Καηαθύξσζε, ε ύκβαζε,
εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθώο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ άξζξσλ – Παξαξηεκάησλ από ηα νπνία
απνηεινύληαη.
3.
Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη
θείκελεο δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηώλ λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη
ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη όηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην
δηαγσληζκό θαη δελ κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ άγλνηά ηνπο.
4.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο πξνθύπηνπλ
αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ, ηόηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη
σο εηζεγήζεηο ζηε ΔΣΣΖΛ ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο
απνξξίπηεη.

5.
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο
πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε ΔΣΣΖΛ, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
6.
Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα
ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία
εθηειείηαη από ηα ζηειέρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνύλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε
ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο
απνθαηάζηαζή ηεο.
7.
Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε
λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο ΔΣΣΖΛ.
8.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, όια ηα θύιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ
νηθνλνκηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζπλερή
αξίζκεζε από ην πξώην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ
ζηνηρείσλ απηώλ, νη πξνζθνξέο (νηθνλνκηθέο – ηερληθέο), λα ζπλνδεύνληαη από
επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ
αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ. Έγγξαθα ηπρόλ εκπηζηεπηηθνύ
ραξαθηήξα λα κλεκνλεύνληαη εκθαλώο ζην επξεηήξην γηα ηελ θαιύηεξε
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηνπο.
9.
Καλέλαο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ηξαηησηηθήο
Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
10.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ αζθαιηζηηθνύ- θαη εξγαηηθνύ
δηθαίνπ ηνπ αζηηθνύ θώδηθα.
11.
Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ηεξκαηηζκνύ ηεο
ζύκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ νινθιήξσζεο ησλ
ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο,
ζε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθνί-επηρεηξεζηαθνί ιόγνη επηβάινπλ ηελ παύζε
ηεο πξνκήζεηαο ή δηαηαρζεί από πξντζηάκελε αξρή.

Σρεο(ΦΣΥ) Σζηξνλίθνο Αλαζηάζηνο
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Τπνδηνηθεηήο

ΔΜΘ Αιρίαο (ΔΜ – ΔΤ) Μάιιηαξεο ίκσλ
Βνεζόο 4νπ ΔΓ
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη
δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [……]
- Κσδηθόο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......]
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: [……]
- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [……]
- Σειέθσλν: [……]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [……]
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζρεηηθνύ CPV): [……]
- Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: [……]
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [……]
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν
υπάρχει): [……]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠ
Ο ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
Αλζζηήο(ΣΥ)Γηαλλόπνπινο Αζαλάζηνο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
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