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1. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος
– Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
και ιδίως των άρθρων 116 και 117
 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α11/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»
 Toυ N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Β/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Την υπ’ αριθ. 42/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης,
µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών,
διετέθη πίστωση ποσού €52.592,50 άνευ ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%: €65.220,70), σε βάρος των ΚΑ 10-6473.004, ΚΑ 10-6473.005, ΚΑ
10-6473.002 και ΚΑ 10-6473.003 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων – Προμήθεια γευμάτων ΚΗΦΗ Παλιανής», «Έξοδα οργάνωσης
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων – Προμήθεια γευμάτων ΚΗΦΗ Τεμένους»,
«Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων – Προμήθεια γευμάτων
ΚΗΦΗ Αλικαρνασσού» και «Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων –
Προμήθεια γευμάτων ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας» αντίστοιχα, του προϋπολογισμού
εξόδων του έτους 2018 και εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση τους και καθορίσθηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι του
διαγωνισμού.
 Την βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με την με αριθμό ΠΑΥ Α93/2018, A92/2018, A90/2018 και Α91/2018
 Την 8/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, µε την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και
αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2018 καθώς και την απόφαση 10/2018
του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκαν οι επιτροπές παραλαβής
των προμηθειών ανά ΚΗΦΗ
 Τους όρους της παρούσας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό, ανά τμήμα ή ομάδα τμημάτων ή για το σύνολο της
προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, µε σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση
της προμήθειας μερίδων ετοίμου φαγητού (CPV: 55321000-6 & CPV: 555212000) για την σίτιση ωφελούμενων / εξυπηρετουμένων ηλικιωμένων στα Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής, Τεμένους, Αλικαρνασσού και Αγίας
Τριάδος Ηρακλείου Κρήτης (είτε συνολικά είτε τμηματικά), που ανήκουν στην
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου.
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Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, την
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον τριμελούς Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί
με την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η. Έργο της ανωτέρω
Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή
πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Η.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι μέχρι και την 14η
Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Προσφορές που θα κατατεθούν
μετά την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες
και δεν αξιολογούνται. Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στον διαδικτυακό
ιστότοπο του Δήμου Ηρακλείου (https://www.heraklion.gr/press/auction), στον
διαδικτυακό ιστότοπο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού –
Περιβάλλοντος
–
Κοινωνικής
Πρόνοιας
Ηρακλείου
(https://www.dikeh.gr/anakoinoseis/diagonismoi)
και
στον
ιστότοπο
του
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)
(http://www.eprocurment.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η
προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε
επίσης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και
στον Ελληνικό Τύπο (τοπική εφημερίδα Πατρίς), σύμφωνα με το άρθρο 377§1
περίπτ (59 και 82) και το άρθρο 379 §12 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και
είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία
Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας διακήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο
«Τεύχος Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η παράδοση των μερίδων έτοιμου φαγητού θα γίνεται καθημερινά κατά τις
εργάσιμες ημέρες το χρονικό διάστημα από τις 12:00 έως τις 13:00 στα αντίστοιχα
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Τα προμηθευόμενα είδη θα
παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται κάθε στοιχείο που
προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις.
Η Επιτροπή Παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή – ποιοτικά και
ποσοτικά – παράδοση του προβλεπόμενου για κάθε ημέρα γεύματος. Ειδικότερα,
στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν:
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ι) Ο έλεγχος καθαριότητας και της τακτικής απολύμανσης του μεταφορικού μέσου
μεταφοράς των μερίδων έτοιμου φαγητού του αναδόχου
ιι) Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας
ιιι) Ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε
ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παρεχόμενων ειδών.
iv) οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και τεκμηρίωση (πχ μακροσκοπική ή δοκιμή
ή φωτογράφιση) των γευμάτων
v) Η σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης των προσκομιζόμενων
μερίδων έτοιμου φαγητού και η σχετική εισήγηση προς το ΔΣ της επιχείρησης.
Διευκρινίζεται ότι η Επιχείρηση αποδίδει μέγιστη σημασία στην ποιότητα και την
ασφάλεια των τροφίμων και των γευμάτων, όπως αναλύεται κατωτέρω στην
αντίστοιχη παράγραφο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν βλαβερές συνέπειες
στην υγεία των ωφελούμενων των ΚΗΦΗ που θα προέρχεται από κακή ποιότητα
των τροφίμων π.χ. δηλητηρίαση κλπ. Εάν τα προς προμήθεια γεύματα δεν
πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, εάν οι προς προμήθεια σαλάτες ή τα φρούτα δεν αποτελούνται από
νωπά λαχανικά και υλικά ή εάν φέρουν μώλωπες ή μούχλα, ή έχουν υποστεί
οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση που να τα καθιστά ακατάλληλα για κατανάλωση, η
εάν το ψάρι μυρίζει δύσοσμα ή εάν το κρέας είναι υπερβολικά σκληρό, η Επιτροπή
Παραλαβής θα προβαίνει την πρώτη φορά σε προφορική σύσταση – προειδοποίηση
προς τον ανάδοχο (μέσω του αντιπροσώπου του ή μέσω του προσώπου που
παραδίδει τις μερίδες έτοιμου φαγητού για λογαριασμό του αναδόχου ή με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο), φωτογραφίζοντας τα μη κατάλληλα ποιοτικώς
εδέσματα ενώ σε περίπτωση υποτροπής, θα συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης
τμήματος ή ολόκληρου του γεύματος προσδιορίζοντας τον αριθμό των μη
κατάλληλων ποιοτικώς μερίδων, στο οποίο θα επισυνάπτονται και αντίστοιχες
ενδεικτικές φωτογραφίες και θα διαβιβάζει το πρωτόκολλο αυτό στο διοικητικό
συμβούλιο της επιχείρησης. Κατά την παράδοση των γευμάτων πρέπει να
παρίσταται ο ανάδοχος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ενήλικο και εγγράμματο
του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στην Επιχείρηση για να
υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των γευμάτων,
διενέργειας δειγματοληψιών και διαπίστωσης παραβάσεων. Εάν ο ανάδοχος ή
αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να
γίνεται ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα
καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση,
η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του
είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή
παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευτεί. Στην περίπτωση απορριπτικού
πρωτοκόλλου ως ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης διατηρεί το
δικαίωμα να αφαιρέσει από την αμοιβή του αναδόχου το τίμημα που αντιστοιχεί
στις μη κατάλληλες μερίδες. Η Επιχείρηση διατηρεί επίσης το δικαίωμα να
προμηθευτεί ίση ποσότητα του είδους από το ελεύθερο εμπόριο υπολογίζοντας σε
βάρος του αναδόχου κάθε πρόσθετη επιβάρυνση. Τυχόν δαπάνες επιστροφής και
αντικατάστασης των ακατάλληλων ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος
καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται έκπτωτος,
με όλες τις νόμιμες συνέπειες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203
του Ν. 4412/16.
Ο ανάδοχος οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των
προσκομιζόμενων ειδών όπως κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο
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χαρακτηριστικό γνώρισμα, τους οποίους θα ελέγχει η επιτροπή παραλαβής. Σε
περίπτωση απόρριψης γεύματος ή τμήματος αυτού μόνο για λόγους ποιότητας, ο
ανάδοχος εφόσον το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους
αρμόδιους κατ’ είδος υπαλλήλους αντίστοιχων δημοσίων υπηρεσιών (Κτηνιάτρους,
Γεωπόνους, Χημικούς), των οποίων η γνώμη είναι δεσμευτική και για την επιτροπή
παραλαβής της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται δειγματοληψία. Τα
δείγματα που λαμβάνονται, στέλνονται στην αρμόδια ανωτέρω για την εξέταση
υπηρεσία. Τα δείγματα λαμβάνονται παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής. Εάν το
πόρισμα των παραπάνω αρμοδίων υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης, λόγω
συμβατικών εκτροπών αναφορικά με την ποιότητα, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται
να καταγγείλει την σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον ανάδοχο με τις συνέπειες
της παρ. 4 του άρ. 203 του Ν. 4412/2016.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
Η καθημερινή σίτιση των ωφελούμενων των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες θα γίνεται με μεσημβρινά
γεύματα, σε ατομικές μερίδες και ατομική συσκευασία.
Α. ΕΙΔΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως
πιάτο, τη σαλάτα, το φρούτο ή το γλυκό και το ψωμί. Η σίτιση των ωφελούμενων
θα γίνεται με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού), το οποίο θα περιλαμβάνει ανά
εβδομάδα ως κυρίως πιάτο δύο φορές κόκκινο κρέας, μία φορά πουλερικά και τις
υπόλοιπες δύο φορές είτε ψάρι είτε όσπρια είτε ζυμαρικά – όριζα, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. Η παρασκευή των
γευμάτων θα είναι ημέρας αποκλειόμενης της μεθόδου προκατάψυξης τύπου cook
and freeze, επί ποινής αποκλεισμού.
Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες
ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά
τους, θα είναι Α' Ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και
ποτών καθώς και τις ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Ειδικά: α)
το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένο φιλέτο σφυρίδας ή μπακαλιάρου,
β) το κοτόπουλο, κρέας, κιμάς θα είναι νωπά άνευ λίπους, γ) ο κιμάς θα πρέπει να
είναι μοσχαρίσιος, δ) οι σαλάτες να είναι εποχής, τα γλυκά να είναι σε ελαφρά
μορφή και τα φρούτα να είναι εποχής και να έχουν ποικιλία. Επιπλέον δεν θα
περιέχεται πουθενά σπορέλαιο και ζωικά λίπη καθώς και πρόσθετα συστατικά
(γαλακτομετοποιητές,
σταθεροποιητές,
χρωστικές
ουσίες,
συντηρητικά,
υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία σαν
επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των σιτιζομένων. Τα φαγητά πρέπει
να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου και χωρίς αλάτι. Ο ανάδοχος
οφείλει να εφαρμόζει και να τηρεί τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και το
σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου HACCP ως προς την
διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων (Hazard Analysis and Critical
Control Points) ή να ακολουθεί άλλο διεθνές πρότυπου διαχείρισης της ασφάλειας
των τροφίμων (π.χ. ΕΝ ISO 22000). Σε περίπτωση που μέρος των
προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο ανάδοχο (π.χ.
κομπόστα), τότε αυτός οφείλει με δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω
όρο. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών που θα αποτελούν τη
βάση για την παρασκευή του προσφερόμενου μενού, περιγράφονται παρακάτω.
Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην
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αγορά μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση
ότι το νέο μενού είναι ισάξιο ποιότητας.
Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που
προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν.
Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να
διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής μεταφοράς και
θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιρούνια - κουτάλια - μαχαίρια πλαστικά (χωρίς
προεξοχές και ανωμαλίες χύτευσης τους), χαρτοπετσέτες αλατοπίπερο κ.λπ.
Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να
προμηθευτεί τον απαραίτητο, πλέον κατάλληλο και σύγχρονο, εξοπλισμό και τα
απαραίτητα, πολύ καλής ποιότητας, σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή
της εν λόγω υπηρεσίας, δηλαδή θερμοθαλάμους που να τηρούν τις προδιαγραφές,
δίσκους με χωρίσματα, μαχαιροπίρουνα, κ.τ.λ. και ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο
ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν λόγω
υπηρεσίας. Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη
συντήρηση των τροφίμων οχήματα, εντός των κλειστών ατομικών δοχείων. Όσοι
έρχονται σε επαφή με το φαγητό θα ακολουθούν τους κανόνες της ισχύουσας
νομοθεσίας περί ατομικής υγιεινής θα φορούν ενδύματα εργασίας κατά τη διανομή
και θα έχουν ατομικά βιβλιάρια υγείας, τα οποία θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή
Παραλαβής, αν και όποτε ζητηθούν. Η μεταφορά των μερίδων θα γίνεται με
φροντίδα του αναδόχου και θα πρέπει να πληροί αυστηρά τούς όρους υγιεινής και
καθαριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Η έγκαιρη διανομή του φαγητού στα εκάστοτε Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων θα γίνεται με ευθύνη και με το προσωπικό του αναδόχου.
Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ: Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς
παροχή συσσιτίου και ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των
χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων
μερίδων φαγητού, καθώς και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του
χώρου του εστιατορίου - παρασκευαστηρίου, διενεργείται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης συμβάσεων, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται
από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική
Υπηρεσία Υπουργείου ή τη Δ/νση Εμπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). Τα
ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από
τον ανάδοχο, τα δε πορίσματά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρμόδια
υπηρεσία προς ενημέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα
όργανα που τον ασκούν. Το προσωπικό, το απασχολούμενο από τον ανάδοχο στην
προετοιμασία, στη μεταφορά και στην προσφορά των γευμάτων στους
ωφελούμενους, πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας. Όλα τα παραπάνω θα τίθενται
ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των μελών των επιτροπών ελέγχου και σε
περίπτωση ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άμεσα να
αντικατασταθούν. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό
του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Η. ΓΕΝΙΚΑ: Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά ή διανομή ή διάθεση έτοιμων
προς κατανάλωση γευμάτων πρέπει να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την
εφαρμογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις
αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP), με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Επί πλέον, ο
ανάδοχος οφείλει όχι μόνο να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί τη διαδικασία η
οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του HACCP. Η
εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για τη
λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο εστιατόριο,
με δικά του έξοδα. Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική εισήγηση των επιτροπών
μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλό του για λόγους
υγείας (ψυχικό ή μεταδοτικό νόσημα), ανάρμοστης συμπεριφοράς ή έλλειψης
καθαριότητας. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη
αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή. Ο τρόπος παρασκευής με την ρητή
εξαίρεση που προβλέπεται ανωτέρω ως προς την ημερήσια παρασκευή και η
μορφή του προς παροχή γεύματος μένουν ανοιχτά στους υποψηφίους. Τα υλικά
για την παρασκευή των γευμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και τους ισχύοντες κανόνες της κείμενης
νομοθεσίας.
Παρακάτω παρατίθενται οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν οι πρώτες ύλες
για την παρασκευή των προς προμήθεια ετοίμων μερίδων φαγητού των
ωφελούμενων
των
Κέντρων
Ημερήσιας
Φροντίδας
Ηλικιών.
Όπως
προαναφέρθηκε, η αναθέτουσα αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του
τελικού προς προμήθεια προϊόντος και επομένως θέτει αυστηρές προδιαγραφές σε
όλα τα στάδια παρασκευής του (από την προμήθεια των πρώτων υλών έως το
σερβίρισμα), τις οποίες ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την
υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης της Τεχνικής Προσφοράς, ότι θα τηρεί
ενώ
αποδέχεται
ανεπιφύλακτα
κάθε
αιφνιδιαστικό
έλεγχο
της
αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η προμήθεια
προϊόντων με τις προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και η σύμβαση.
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ:
1) ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ: Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε
σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να
φέρει τις προβλεπόμενες σημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά
για το βόειο κρέας – διευκρινίζεται ότι θα αφορά βόειο νεαρό ζώο 12 έως 24
μηνών – απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης. Τα κρέατα να
προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση
και τα σφαγεία της να ταξινομούνται με μικρή κατηγορία λίπους. Το κρέας κατά
τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία
ανώτερη των +7ο C οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6 και
αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης. Η μεταφορά του κρέατος
προς το φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα
εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ο κιμάς θα κόπτεται
από κρέας που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας ζώου που έχει σφαγεί σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και θα παράγεται σε εργοστάσιο νομίμως αδειοδοτούμενο με
Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης).
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2) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ: (τ.65%) Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή
θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και
νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο
και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν
διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, να είναι
απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη
σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης. Τα
προσκομιζόμενα κοτόπουλα (τ.65%) να είναι αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και
πόδια που κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το
συκώτι, στομάχι, καρδιά και έντερα. Τα τεμαχισμένα κοτόπουλα, να φέρουν όλες
τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις και να προέρχονται από
εγκεκριμένη εγκατάσταση με άδεια και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής
Έγκρισης).
3) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α’ ποιότητας, της εποχής,
φρέσκα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η ύπαρξη
ελαττωματικών φρούτων στην ποσότητα προς κατανάλωση που μεταφέρεται στο
εκάστοτε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Εφίσταται η προσοχή του
αναδόχου όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο αναγράφονται
λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, κατηγορία και τόπος
προέλευσης και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης
κτλ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους, κτλ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κτλ.
4) ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ: Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και να προέρχονται
από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις
προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη μεταφορά. Το παστεριωμένο γάλα
πρέπει: Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε
υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15’’ ή
ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί
διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη
ισοδύναμου αποτελέσματος. Β. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία
φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδασης. Ωστόσο,
επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στη
δοκιμασία υπεροξείδασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει
ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης». Γ. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται
το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6 ο C στην
οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής
του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5
ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Δ. Στη
συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της
παστεριώσεως. Ε. Να προέρχεται από εγκατάσταση αδειοδοτημένη και εγκεκριμένη
από τη Δ/νση Κτηνιατρικής.
5) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ: Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας,
παραγόμενο από πρόβειο ή με μείγμα πρόβειου-γίδινου γάλακτος, σύμφωνα με τον
κώδικα Τροφίμων & Ποτών, από εγκεκριμένο τυροκομείο και στη συσκευασία του
παραγωγού να αναγράφεται: α) το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, τυροκόμου ή
η επωνυμία της επιχείρησης, β) η τοποθεσία του τυροκομείου και γ) η ημερομηνία
παραγωγής. Τα τρίμματα αποκλείονται.
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6) ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Το νωπό βούτυρο θα παρασκευάζεται από πλήρες
και κανονικό γάλα αγελάδος ή πρόβειο παστεριωμένο ή να προέρχονται από
παστεριωμένη κρέμα, να φέρει προστατευτικό περιτύλιγμα έναντι δυσμενών
εξωτερικών επιδράσεων και να έχει παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις
αδειοδοτημένες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 17 Τα σκληρά και
ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας και να έχουν παρασκευασθεί σε
εγκαταστάσεις αδειοδοτημένες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στην
προσφορά να δηλώνεται η προέλευσή τους.
7) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ: Τα προμηθευόμενα ζυμαρικά να πληρούν τις διατάξεις του
κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
8) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά
τους που θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του προς παροχή συσσιτίου.
Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 της αρ.
15523/31-08-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-2006). Συγκεκριμένα: Πρόκειται
αποκλειστικά για ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας
κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μη μηχανικές
μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9) ΑΡΤΟΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Ο προσφερόμενος άρτος – αρτοσκεύασμα
πρέπει να είναι φρέσκος, παραγωγής της ίδιας ημέρας, 70 γρ., παρασκευασμένος
από εγκεκριμένους τύπους ή κατηγορίες αλεύρων, σύμφωνα με τον κώδικα
Τροφίμων & Ποτών.
10) ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Τα προσφερόμενα είδη παντοπωλείου θα
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Όλα τα προς προμήθεια
προϊόντα για την παρασκευή του συσσιτίου καθώς και οι μονάδες παραγωγής,
συσκευασίας ή διανομής τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις Κ.Υ.Α.
15523/31-08- 2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β’) και με τους κανονισμούς Ε.Κ. 178/2002
852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 στους οποίους περιγράφονται και οι
εκάστοτε κυρώσεις.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο
ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη της
αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο, όπως έχει
προαναφερθεί στην αρχή του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της
προμήθειας.

3. ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΤΕ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΤΕ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τμήμα 1: Σίτιση ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Παλιανής, στο Βενεράτο Ηρακλείου Κρήτης. Ακολουθούν οι
ημέρες που αναλογούν σε κάθε μήνα καθώς και το σύνολο των μερίδων της
συμβάσης στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής.

9

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

21

20

420

ΜΑΙΟΣ 2018

22

20

440

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

21

20

420

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

22

20

440

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

23

20

460

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

20

20

400

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

23

20

460

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

22

20

440

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

19

20

380
3.860

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Προμήθεια ετοίμου
φαγητού για τη σίτιση
ωφελούμενων στο Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Παλιανής

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΔΕΣ

3.860

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

4,10€
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

15.826,00€
15.826,00€
3.798,24€
19.624,24€

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα
προμηθειών της επιχείρησης στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η
ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων οχτακοσίων
είκοσι έξι ευρώ (€15.826,00) συν Φ.Π.Α. 24% (€3.798,24), δηλαδή συνολικά σε
δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα
λεπτά (€19.624,24) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον
κωδικό με ΚΑ 10-6473.004 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων – Προμήθεια γευμάτων ΚΗΦΗ Παλιανής».
Τμήμα 2: Σίτιση ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Τεμένους, στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου Κρήτης.
Ακολουθούν οι ημέρες που αναλογούν σε κάθε μήνα καθώς και το σύνολο των
μερίδων της συμβάσης στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Τεμένους.
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

21

15

315

ΜΑΙΟΣ 2018

22

15

330

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

21

15

315

10

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

22

15

330

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

23

15

345

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

20

15

300

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

23

15

345

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

22

15

330

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

19

15

285
2.895

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Προμήθεια ετοίμου
φαγητού για τη σίτιση
ωφελούμενων στο
Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας
Ηλικιωμένων Τεμένους

ΜΕΡΙΔΕΣ

2.895

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

4,10€
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

11.869,50€
11.869,50€
2.848,68€
14.718,18€

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα
προμηθειών της επιχείρησης στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η
ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα
εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (€11.869,50) συν Φ.Π.Α. 24% (2.848,68€),
δηλαδή συνολικά σε δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκαοκτώ ευρώ και
δεκαοκτώ λεπτά (€14.718,18) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον κωδικό με ΚΑ 10-6473.005 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων – Προμήθεια γευμάτων ΚΗΦΗ Τεμένους».
Τμήμα 3: Σίτιση ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Αλικαρνασσού, επί των οδών Διονυσίου 13 & Αρτεμισίας,
Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου Κρήτης. Ακολουθούν οι ημέρες που αναλογούν
σε κάθε μήνα καθώς και το σύνολο των μερίδων της συμβάσης στο Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αλικαρνασσού.
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

21

15

315

ΜΑΙΟΣ 2018

22

15

330

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

21

15

315

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

22

15

330

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

23

15

345

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

20

15

300

11

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

23

15

345

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

22

15

330

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

19

15

285
2.895

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Προμήθεια ετοίμου
φαγητού για τη σίτιση
ωφελούμενων στο
Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Αλικαρνασσού

ΜΕΡΙΔΕΣ

2.895

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

4,30€
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12.448,50€
12.448,50€
2.987,64€
15.436,14€

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα
προμηθειών της επιχείρησης στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η
ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων
σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (€12.448,50) συν Φ.Π.Α. 24%
(€2.987,64), δηλαδή συνολικά σε δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι
ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (€15.436,14) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό με ΚΑ 10-6473.002 με τίτλο «Έξοδα
οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων – Προμήθεια γευμάτων ΚΗΦΗ
Αλικαρνασσού».
Τμήμα 4: Σίτιση ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Αγίας Τριάδας επί των οδών Παλμέτη 17, Αγία Τριάδα
Ηρακλείου Κρήτης. Ακολουθούν οι ημέρες που αναλογούν σε κάθε μήνα καθώς
και το σύνολο των μερίδων της συμβάσης στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Αγίας Τριάδας.
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

21

15

315

ΜΑΙΟΣ 2018

22

15

330

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

21

15

315

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

22

15

330

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

23

15

345

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

20

15

300

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

23

15

345

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

22

15

330

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

19

15

285

12

2.895
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια ετοίμου
φαγητού για τη σίτιση
ωφελούμενων στα
Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Αγίας Τριάδας

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΔΕΣ

2.895

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

4,30€
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12.448,50€
12.448,50€
2.987,64€
15.436,14€

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα
προμηθειών της επιχείρησης στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η
ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων
σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (€12.448,50) συν Φ.Π.Α. 24%
(€2.987,64), δηλαδή συνολικά σε δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι
ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (€15.436,14) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό με ΚΑ 10-6473.003 με τίτλο «Έξοδα
οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων – Προμήθεια γευμάτων ΚΗΦΗ Αγίας
Τριάδας».

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 1
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή / Κύριος του Έργου: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Κ. 716 01
NUTS: GR431
Τηλέφωνο: 2813 409851
Telefax: 2813 409809
E-mail: dikeh@heraklion.gr
Πληροφορίες: Κυράτσογλου Μιχαήλ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
ηλεκτρονικά αλλά και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους.
Άρθρο 2
Τόπος και χρόνος διαγωνισμού
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016 (άρθρο 120 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία
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δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 121 παρ. 1γ του
Ν. 4412/2016). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Η., στο
Ηράκλειο Κρήτης (Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Παλαιό Δημαρχείο) την
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.µ. Αν για
οποιονδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί, θα διενεργηθεί την επόμενη
εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι συμμετοχής (άρθρο 25 του Ν. 4412/2016)
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της
προμήθειας και που είναι εγκατεστημένα:
α) Σε κράτος - µέλος της Ένωσης
β) Σε κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύβαση, καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 & 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω
Συμφωνίας.
δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εκπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου, που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως µέλος ένωσης. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Άρθρο 4
Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε)
νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες
ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α` 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α` 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά
στους διαχειριστές. Στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2. Επιπλέον, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία και
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3. Εκτός των ανωτέρω υπό 2 και 3, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν.
4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς
εθνικός λόγος αποκλεισμού).
5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από
τις ως άνω περιπτώσεις
6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.
8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Άρθρο 5
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών (Άρθρο 95 του Ν.
4412/2016)
Α. Τρόπος σύνταξης:
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Οι προσφορές
υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους όπως
προσδιορίζεται στη συνέχεια, στην ελληνική γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση
προς αυτήν) σε ένα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν μέσα σε έναν ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) τρεις (3) υποφακέλους.
1. Ο κυρίως φάκελος πρέπει να είναι σφραγισμένος και σε αυτόν πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:






Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής
Ο τίτλος της σύμβασης
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) υποβολής προσφορών
Τα στοιχεία του Προσφέροντα Οικονομικού Φορέα

2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τους εξής τρεις σφραγισμένους
φακέλους, µε την ένδειξη αντίστοιχα: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» στους οποίους και θα
αναγράφονται ευκρινώς όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου. Οι παραπάνω προϋποθέσεις υποβολής των φακέλων είναι
υποχρεωτικές και η µη τήρησή τους επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.
Β. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», είναι τα εξής:
1. Άδεια λειτουργίας της συμμετέχουσας επιχείρησης από αρμόδια διοικητική αρχή.
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), συμπληρωμένο σύμφωνα με τις
οδηγίες που το συνοδεύουν, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr)
και
(www.hsppa.gr). Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών
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προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
3. Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο / ΓΕΜΗ του προσφέροντος.
4. Υπεύθυνες δηλώσεις (με θεώρηση γνήσιου υπογραφής) της παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως ισχύει, (του νόμιμου εκπροσώπου εάν
πρόκειται για νομικά πρόσωπα) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού και στην οποία: Α) O υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς:
I.
Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα (σε περίπτωση
που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα), δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του προς τις Υπηρεσίες
του Δημοσίου Τομέα.
II. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
(να αναφερθεί ο αριθμός της 001/2018), των οποίων έλαβε γνώση και τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προσφορά είναι ακριβή.
III. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από
οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης
του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της.
IV. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά
την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά
με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
V. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που
αποδεδειγμένος διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
VI. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και της
προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.
VII. Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή/και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής
ή/και ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
άλλη ανάλογη διαδικασία.
VIII. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
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IX. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) που είναι
αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
X. Το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία
(απαραιτήτως να κατονομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας),
XI. Η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία με βάση τις φορολογικές της δηλώσεις είναι
κερδοφόρα τουλάχιστον τα τελευταία 3 έτη.
6) Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψήφιου αναδόχου (σημ.: εφόσον
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών,
εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου
νόμιμου προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι:
I.
Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
II. Δεν έχει/είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει καταδικαστεί
για δωροδοκία, απάτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
αυτά ορίζονται: α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της Ε.Ε., β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 πς Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
της Ε.Ε., γ) στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν
η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.
Γ. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο φάκελο
«Τεχνική Προσφορά», είναι τα εξής:
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1. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 2 «Τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών» σελ. 3-9 της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, όπως για παράδειγμα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων ή από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα (πιστοποίηση κατά HACCP ή πιστοποιητικό διεθνούς προτύπου
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων π.χ. ΕΝ ISO 22000 κλπ). Εάν
κάποιος φορέας βρίσκεται στην διαδικασία πιστοποίησης κατά HACCP, αντί του
ανωτέρω πιστοποιητικού, δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι θα προσκομίσει το εν λόγω
πιστοποιητικό το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης επί ποινή
αποκλεισμού του.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75),
όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος
θα δηλώνει ότι έχει την δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του Τεχνικού
Παραρτήματος της παρούσας προκήρυξης (να αναφερθεί υποχρεωτικά ο αριθμός
της προκήρυξης).
Δ. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στον φάκελο
«Οικονομική Προσφορά», είναι τα εξής:
Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει το
τμήμα της προμήθειας το οποίο αφορά, να αναφέρει το συνολικό καθαρό ποσό
αμοιβής σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, το αναλογούν ποσό Φ.Π.Α. και το
συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ 24%) ανά τμήμα ή ομάδα τμημάτων
ή για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης. Σε περίπτωση που προσφέρων
οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για ομάδα τμημάτων ή για το
σύνολο της προμήθειας, η οικονομική προσφορά του θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να είναι επιμερισμένη ανά τμήμα, προσδιορισμένο από τον
αριθμό (πχ: 1,2,3,4,) ή τον τόπο του ΚΗΦΗ (Παλιανής, Τεμένους,
Αλικαρνασσού, Αγίας Τριάδας), ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση του
ποσού της προσφοράς με άλλες οικονομικές προσφορές που αφορούν
μεμονωμένο τμήμα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς έως την 31.12.2018 από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ε. Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών (άρθρο 96 του Ν.
4412/2016)
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε αυτοπροσώπως είτε
ταχυδρομικώς μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή μέχρι και την
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Στις προσφορές απαγορεύεται να
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υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε
διαγωνιζόμενο.
2. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμη κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
4. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο
εκπρόσωπο αυτών. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι
υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες.
5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας
Αρχής. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
6. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από µία
εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για
δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι µέλος
διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν μπορεί να συμμετέχει στη
δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος
σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που µισθοδοτούνται ή αμείβονται σε οποιοδήποτε
τρόπο από την εταιρεία αυτή.
7. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές είτε στο σύνολο της προμήθειας είτε ανά
ομάδες τμημάτων.
8. Γενικά οι προσφορές απορρίπτονται εάν είναι υπό αίρεση, ή έχουν όρο
αναπροσαρμογής ή έχουν ξέσµατα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Απορρίπτεται
προσφορά η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωσή της μετά τις απαιτούμενες εξηγήσεις του προσφέροντος, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η προσφορά
μπορεί να απορριφθεί όταν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως
προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
9. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά, αλλά πρέπει να
έχουν φτάσει στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, οδός
Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης, μέχρι την ώρα λήξης
της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών.
10. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961 που κυρώθηκε µε τον ν.
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1497/1984 (Α΄188). Τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια κατασκευάστριας
εταιρείας δύνανται να είναι στην αγγλική γλώσσα.
11. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από την επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών.
12. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομίζονται
πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.4250/2014) δημοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (δεν ισχύει για
την εγγυητική επιστολή) και θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Τα έγγραφα της εξουσιοδότησης ή της εκπροσώπησης πρέπει να είναι
θεωρημένα από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.
Άρθρο 7
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές
από την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω
αναφερόμενα στοιχεία.
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
6. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα δύο μηνών.
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης.
Άρθρο 8
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια
συνεδρίαση (κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους), μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο µόνο τους φακέλους
των προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να
αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές προκειμένου να επιστραφούν. Πάνω σε
κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της
προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση
απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο
παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο
πρακτικό της δημοπρασίας. Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο
πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της
προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. Με ποινή ακυρότητας του
διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για
οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που
ορίζεται στη διακήρυξη. Η υποβολή µόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Η
αποσφράγιση
διενεργείται
δημόσια,
παρουσία
των
προσφερόντων/
συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων,
που υπεβλήθηκαν από αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού
έχουν ως εξής:
ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και
μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο και
αναγράφεται πάνω σε αυτούς ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου ενώ
φυλάσσονται μέχρι το αρμόδιο όργανο να ολοκληρώσει και τον έλεγχο των
φακέλων που περιέχουν την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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ΣΤΑ∆ΙΟ 2ο: Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο, στην ίδια συνεδρίαση προβαίνει
στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα µε τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης και αναλύει στο υπάρχον πρακτικό τις τεχνικές
προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές αλλά και όσες γίνονται αποδεκτές, µε βάση
το κριτήριο της ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
ΣΤΑ∆ΙΟ 3ο: Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι µε τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
των προσφορών, αποσφραγίζονται. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 1 & 2, δεν αποσφραγίζονται. Μειοδότης
ανακηρύσσεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή. Η κατά τα ανωτέρω
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε µία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση που οι προσφορές έχουν ακριβώς την ίδια τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων, που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης, το οποίο και
κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες µε τηλεομοιότυπο (fax) ή µε την
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
Άρθρο 9
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88, Ν.4412/2016, όταν οι προσφορές φαίνονται
ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση µε τα αγαθά, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας
αρχής.
Άρθρο 10
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά
μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης
κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
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δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 11
Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Κατά
την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά
τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με
κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην
εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 και με τα αποδεικτικά μέσα
του άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 12
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 6 του παρόντος
άρθρου 12, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις
των παρ. 2, 3, 4, 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
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2. Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
3. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)
δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 5
και 6 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας.
4. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής
για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει
με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
5. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων
των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 που είναι:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή του σε αυτό.
2) Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντα
3) Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντα
4) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, δηλαδή και στα πρόσωπα
του δευτέρου εδαφίου της παρ 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (τους
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διαχειριστές, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
του εν λόγω οικονομικού φορέα δηλαδή όλα τα πρόσωπα που υπογράφουν το
ΤΕΥΔ, όπως αναλύεται παραπάνω). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 4 παρ. 2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση
τεχνικής αδυναμίας έκδοσης, το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συγκεκριμένος
λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,
χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ. Επομένως, εάν οικονομικός φορέας υποβάλλει οικονομική
προσφορά μόνο για ένα τμήμα της παρούσας διακήρυξης, δεν
υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ή ένορκη βεβαίωση κατά τα
ανωτέρω.
6) Πιστοποιητικό σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2β του αρ. 80 του Ν.
4412/2016 ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
του
οικονομικού
φορέα,
για
τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7) Πιστοποίηση κατά HACCP (βεβαίωση εφαρμογής), η οποία βεβαιώνει πως η
επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα HACCP είτε σύμφωνα με κάποιον κανονισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σύμφωνα με τις συστάσεις του Codex Alimentarius ή
πιστοποιητικό διεθνούς προτύπου διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (π.χ.
ΕΝ ISO 22000), από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Άρθρο 13
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Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (αρ. 105 ν. 4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι
(20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.
Άρθρο 14
Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα
ή η παράλειψη.
Άρθρο 15
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 16
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση, που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου: α) στην περίπτωση του άρθρου 12 εδάφιο τελευταίο της παρούσας
διακήρυξης (παρ. 5, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) β) σε περίπτωση δημόσιας
σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 17
Πλημμελής Εκτέλεση
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν
πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζονται
οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 207 και 213 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 18
Παραλαβή Υλικών - πληρωμή
Η παραλαβή των προμηθειών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των εργασιών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
προαναφερόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή θα
πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 19
Χρόνος - τρόπος παράδοσης και διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα αρχίζει µε την υπογραφή της και θα ισχύει έως και τις
31.12.2018. Μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ο ανάδοχος υποχρεούται να
έχει παραδώσει το σύνολο των προς προμήθεια υλικών προς την αναθέτουσα
αρχή. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και ποιοτική παράδοση των
υλικών όπως περιγράφεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, στον χώρο
των ΚΗΦΗ που θα του υποδειχθεί. Μετά από κάθε τμηματική παράδοση των
υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Η,
αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο παραλαβής τους, στο οποίο θα
αναφέρονται η ποσότητα των υλικών που παραδόθηκαν (αριθμός μερίδων
γευμάτων). Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε
συνέπεια στις από τη σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί
να καταγγελθεί μονομερώς από την ΔΗ.Κ.Ε.Η µε όλες τις από το Νόμο
προβλεπόμενες συνέπειες. Προσφορές που ορίζουν διαφορετική διάρκεια από την
ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 20
Διοικητικές προσφυγές κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
(Άρθρο 205 του Ν. 4412/2016)
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων της παρούσας (περί Κήρυξης οικονομικού φορέα
εκπτώτου – Κυρώσεις, Χρόνος παράδοσης υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών
– αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
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ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 21
Τρόπος πληρωμής έξοδα- κρατήσεις- εισφορές
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: με
καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. Η συμβατική αξία της προμήθειας θα καταβληθεί στον ανάδοχο κατόπιν
σχετικής συνεννόησης, μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και
μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις,
οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
1. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού (ίσος µε ποσοστό 4%).
2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.
4013/2011 όπως ισχύει)
3. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Άρθρο 22
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, σε σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου, κανονιστικές πράξεις ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις
τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών
φορέων ασκείται, σύμφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015 (Α΄34)
Άρθρο 23
Δημοσίευση
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ, δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν την
διενέργειά του διαγωνισμού, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου,
στην ιστοσελίδα της ΔΗΚΕΗ και στον τοπικό τύπο (Εφημερίδα Πατρίς).
Άρθρο 24
Πληροφόρηση ενδιαφερόμενων
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Πληροφορίες για τον συνοπτικό διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
από τις 09:00 έως 14:00 από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (∆/νση Διονυσίου 13Α, Νέα
Αλικαρνασσός, αρμόδιος υπάλληλος κος Κυράτσογλου Μιχαήλ, Τηλ. 2813
409851.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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