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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574987-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ηράκλειο: Εσπεριδοειδή
2018/S 248-574987
Προκήρυξη σύμβασης
Προμήθειες
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
EL431
Αγίου Τίτου 1
Σημείο(α) επαφής: Δήμος Ηρακλείου - Τμήμα Προμηθειών
Υπόψη: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ _ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ_ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ _ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
712 02 Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2813409185-186-189-403
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@heraklion.gr
Φαξ: +30 2810229207
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.heraklion.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα)
προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
I.2)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4)

Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)
Περιγραφή
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και
των Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου
(Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.), Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η)».

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

26/12/2018
S248
https://ted.europa.eu/
TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1 / 13

EE/S S248
26/12/2018
574987-2018-EL

18PROC004280831 2018-12-28
- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

2 / 13

Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Ηράκλειο Κρήτης.
Κωδικός NUTS EL431
II.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών
και των δομών του Δήμου Ηράκλειου και των Ν.Π.Δ.Δ.: «Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η., Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση», για 1 έτος.
Η Υπηρεσία έχει κατατάξει την προμήθεια σε έντεκα (11) ομάδες, ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος και κάθε
ομάδα σε τμήματα, ανάλογα με τον φορέα (Δήμος Ηρακλείου και νομικά πρόσωπα), ως εξής:
Περιγραφή Προϋπολογισμός Φ.Π.Α Σύνολο Δαπάνης Ομάδας
Ομάδα 1: Είδη κρεοπωλείου
CPV: 15111200-1,15113000-3,15112130-6,15115100-8
Τμήματα:1.1, 1.2, 1.3 99.672,01 € 12.957,36 € 112.629,37 €
Ομάδα 2:Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου
CPV: 15221000-3
Τμήματα: 2.1 12.728,00 € 1.654,64 € 14.382,64 €
Ομάδα 3:Κατεψυγμένα λαχανικά
CPV: 15331170-9
Τμήματα: 3.1, 3.2 4.517,43 € 587,27 € 5.104,70 €
Ομάδα 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά)
CPV: 03222220-1, 03222320-2, 03222322-6, 03222111-4, 03222000-3, 03212100-1, 03221113-1,
03221200-8,03222210-8, 03212100-1, 03222240-7, 03221200-8
Τμήματα: 4.1, 4,2 73.533,77 € 9.559,39 € 83.093,16 €
Ομάδα 5:Ελαιόλαδο
CPV: 15411110-6
Τμήματα: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 25.875,00 € 3.363,75 € 29.238,75 €
Ομάδα 6:Είδη αρτοποιίας
CPV: 15811100-7
Τμήματα: 6.1 30.942,00 € 4.022,46 € 34.964,46 €
Ομάδα 7:Γαλακτοκομικά προϊόντα
CPV: 15542300-2, 15541000-2, 15551300-8, 15543300-9, 15511000-3, 15511100-4,15512000-0, 15512900-9,
1554330-9
Τμήματα: 7.1, 7.2, 7.3 38.259,750 € 4.973,77 € 43.233,52 €
Ομάδα 8:Φρέσκο γάλα
CPV: 15511000-3
Τμήματα: 8.1 13.062,50 € 1.698,13 € 14.760,63 €
Ομάδα 9:Εμφιαλωμένο νερό
CPV: 41110000-3
Τμήματα: 9.1, 9.2, 9.3 9.206,00 € 1.196,78 € 10.402,78 €
Ομάδα 10:Χυμοί -Αναψυκτικά
CPV: 15982000-5, 15982100-6
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Τμήματα: 10.1, 10.2 2.094,00 € 502,56 € 2.596,56 €
Ομάδα 11:Είδη παντοπωλείου
CPV:
15899000-6,15872400-5,15612000-1,15412200-1,15831000-2,15833100-7,15331423-8,15613310-4,15821110-3,1582
15865000-9,15872200-3,15861000-1,15842200-4,15841000-5,15331425-2,15612500-6,31411000-0,15851100-9,1583
15332290-3,15331462-3,15250000-5,15241400-3,15511600-9,15882000-4,03111500-7,39222120-1,39222110-8,3377
15411100-3,15871250-1,15872100-2,15872300-4,15898000-9,15842100-3,03222000-3,15897200-4,15131400-9,1591
Τμήματα: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,11.5 102.583,32 € 19.829,40 € 122.412,72 €
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων (Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού) ανέρχεται στο ποσό
των 472.819,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 % και 24 % που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία
των ειδών. (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 412.473,78 €, ΦΠΑ 24 % και 13 %: 60.345,51 €).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής
η οποία θα δοθεί ως εξής:
α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την
Περιφέρεια Κρήτης - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Εμπορίου
—μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπωροπωλείου ήτοι
φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο.
β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη.
Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα για την Ομάδα 1 και ανά Ομάδα ειδών για τις Ομάδες 2 έως 11, όπως έχουν
ορισθεί στην παρούσα μελέτη.
Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα ή τμήμα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο και
τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων
ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την προμήθεια των τροφίμων, είναι ενδεικτική και θα γίνεται
σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το
χρόνο σύναψης της σύμβασης με τον ανάδοχο και μόνο μέχρι εξάντλησής τους.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής,
του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
είτε για το σύνολο και των έντεκα ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες. Για την Ομάδα 1 μπορεί
να υποβληθεί προσφορά και για κάθε ένα από τα τμήματα (Τμήματα 1.1, 1.2, 1.3). Προσφορά η οποία θα
δίδεται για ορισμένα από τα τμήματα κάθε ομάδας (εκτός της Ομάδας 1) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας
ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα για την
Ομάδα 1 και ανά Ομάδα ειδών για τις Ομάδες 2 έως 11, όπως έχουν ορισθεί στην μελέτη.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή των συμφωνητικών από τον Δήμο Ηρακλείου
και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
03222200, 03222220, 03222322, 15411110, 15111200, 15112130, 15221000, 15331170, 15500000, 15890000,
41100000, 15892100, 15982100, 15982000, 15811100, 15511000

II.1.7)

Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA): ναι

II.1.8)

Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
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Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση:
170.035 τεμάχια και 102.879 κιλά
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 412 473,78 EUR

II.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 1
Ονομασία: Ομάδα 1: Είδη κρεοπωλείου
1)
Σύντομη περιγραφή
Είδη κρεοπωλείου
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15100000, 15113000, 15112130

3)

Ποσότητα ή έκταση
24144 κιλά
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 99 672,01 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 2
Ονομασία: Ομάδα 2:Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου
1)
Σύντομη περιγραφή
Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15221000

3)

Ποσότητα ή έκταση
4300 κιλά
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 12 728,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 3
Ονομασία: Ομάδα 3:Κατεψυγμένα λαχανικά
1)
Σύντομη περιγραφή
Κατεψυγμένα λαχανικά
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2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15331170

3)

Ποσότητα ή έκταση
2611 κιλά
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 4 517,43 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 4
Ονομασία: Ομάδα 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά)
1)
Σύντομη περιγραφή
Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά)
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
03222200, 03222220, 03222111, 03222322, 03212100, 03221113, 03221200, 03222210, 03222240

3)

Ποσότητα ή έκταση
61970 κιλά και 3754 τεμάχια
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 73 533,77 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 5
Ονομασία: Ομάδα 5:Ελαιόλαδο
1)
Σύντομη περιγραφή
Ελαιόλαδο
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15411110

3)

Ποσότητα ή έκταση
1035 τεμάχια (συσκευασία 5 λίτρων)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 25 875,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 6
Ονομασία: Ομάδα 6:Είδη αρτοποιίας
1)
Σύντομη περιγραφή
Είδη αρτοποιίας
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15811100

3)

Ποσότητα ή έκταση
28650 τεμάχια
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 30 942,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
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Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 7
Ονομασία: Ομάδα 7:Γαλακτοκομικά προϊόντα
1)
Σύντομη περιγραφή
Γαλακτοκομικά προϊόντα
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15500000, 15542300, 15541000, 15551300, 15543300, 15511000, 15511100, 15512000, 15512900

3)

Ποσότητα ή έκταση
3232 κιλά 27613 τεμάχια
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 38 259,75 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 8
Ονομασία: Ομάδα 8:Φρέσκο γάλα
1)
Σύντομη περιγραφή
Φρέσκο γάλα
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15511000

3)

Ποσότητα ή έκταση
10450 τεμάχια (συσκευασία 1 λίτρου)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 13 062,50 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 9
Ονομασία: Ομάδα 9:Εμφιαλωμένο νερό
1)
Σύντομη περιγραφή
Εμφιαλωμένο νερό
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
41100000

3)

Ποσότητα ή έκταση
19274 τεμάχια
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 3 575,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 10
Ονομασία: Ομάδα 10:Χυμοί -Αναψυκτικά
1)
Σύντομη περιγραφή
Χυμοί -Αναψυκτικά
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2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15982000, 15982100

3)

Ποσότητα ή έκταση
1795 τεμάχια
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 094,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 11
Ονομασία: Ομάδα 11:Είδη παντοπωλείου
1)
Σύντομη περιγραφή
Ομάδα 11:Είδη παντοπωλείου
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
15890000, 15899000, 15872400, 15612000, 15412200, 15831000, 15833100, 15331423, 15613310, 15821110,
15821200, 15871110, 15833000, 15332400, 15865000, 15872200, 15861000, 15842200, 15841000, 15331425,
15612500, 31411000, 15851100, 15831600, 03211300, 03212220, 15625000, 03142500, 15821150, 15332290,
15331462, 15250000, 15241400, 15511600, 15882000, 03111500, 39222120, 39222110, 33772000, 44423000,
44176000, 15332240, 15621000, 15411100, 15871250, 15872100, 15872300, 15898000, 15842100, 03222000,
15897200, 15131400, 15911000, 15961000, 15931200, 03211200

3)

Ποσότητα ή έκταση
6712 κιλά 77464 τεμάχια
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 102 583,32 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α,
και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και
σαράντα οκτώ λεπτών (8.249,48 €). Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο
για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2 % επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την
υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας αυτής ως παρακάτω:
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2,1.3) - (1.993,44 €) χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και
σαράντα τέσσερα λεπτά.
O Για το Τμήμα 1.1 – (1.079,94 €) χίλια εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά.
O Για το Τμήμα 1.2 – (907,60 €) εννιακόσια επτά ευρώ και εξήντα λεπτά
O Για το Τμήμα 1.3 – (5,9 €) πέντε ευρώ και εννέα λεπτά.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1) - (254,56 €) διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι
λεπτά.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2) - (90,35 €) ενενήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
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• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΤΜΗΜΑΤΑ 4.1, 4.2) - (1.470,68 €) χίλια τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και εξήντα
οκτώ λεπτά.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΤΜΗΜΑΤΑ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) - (517,50 €) πεντακόσια δέκα επτά ευρώ και
πενήντα λεπτά.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 6 (ΤΜΗΜΑΤΑ 6.1) - (618,84 €) εξακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα
λεπτά.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 7 (ΤΜΗΜΑΤΑ 7.1, 7.2, 7.3) - (765,20 €) επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι
λεπτά.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 8 (ΤΜΗΜΑΤΑ 8.1) - (261,25 €) διακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε
λεπτά.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 9 (ΤΜΗΜΑΤΑ 9.1, 9.2, 9.3) - (184,12 €) εκατό ογδόντα τέσσερα ευρώ και δώδεκα
λεπτά.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 10 (ΤΜΗΜΑΤΑ 10.1, 10.2) - (41,88 €) σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ.
• Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 11 (ΤΜΗΜΑΤΑ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) - (2.051,67 €) δύο χιλιάδες πενήντα ένα
ευρώ και εξήντα επτά λεπτά.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (ή για
ένα ή περισσότερα τμήματα στην Ομάδα 1), τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος
της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73-75 και 78 του ν.4412/16, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως
για υπογραφή της σύμβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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 ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η ανάλυση χρηματοδότησης της σύμβασης για τον Δήμο Ηρακλείου και για τα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου
παρουσιάζεται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και στον παρακάτω πίνακα:
Φορέας Χρηματοδότησης Τμήματα Προμήθειας Κ.Α Δαπάνη Αποφάσεις
Δήμος Ηρακλείου 1.2
5.2, 5.3,
9.2,
10.1
11.2, 11.3
15-6481.001
15-6682.002
115.529,26 €
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 99.363,32 €, ΦΠΑ 24 % και 13 %: 16.165,94 € Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
αριθμό πρωτ. 103223/19-11-2018
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 11.1 60-6481.005
60-6481.004
60-6481.006
60-6481.007
60-6481.003
60-6481.002 346.573,71 € (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 304.032,23 €, ΦΠΑ 24 % και 13 %: 42.541,48 €) Απόφαση
Δ.Σ:
143/2018, 144/2018, 145/2018, 146/2018, 147/2018, 148/2018, 149/2018
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
ΔΗ.Κ.Ε.Η 5.3, 7.2, 9.3, 10.2, 11.4 10-6481.007
10-6481.003
10-6481.006 6.317,30 € με το Φ.Π.Α (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 5.324,55 €, ΦΠΑ 24 % και 13 %: 992,75 €) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό πρωτ. 1935/26-09-2018
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.3, 3.2, 4.2, 5.4, 7.3, 11.5 - 4.399,02 € με το Φ.Π.Α (δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ: 412.473,78 €, ΦΠΑ 24 % και 13 %: 645,34 €) Απόφαση Δ.Σ 67/2018
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Το 100 % της συμβατικής αξίας των υλικών τα οποία παραδίδονται στο φορέα, μετά την οριστική παραλαβή
τους. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 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)
β) Κράτηση ύψους 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία θα συνοδεύονται
από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η
Επιτροπή Παραλαβής του κάθε φορέα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του
κάθε φορέα.
Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών-από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/
ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -,Μέσης Λιανικής Τιμής
πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού,τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική
τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν
ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόμιμες κρατήσεις θα
υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.
III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράςΣτις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
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φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
III.2.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα

III.2.4)

Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)

Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)

Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Είδος διαδικασίας
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
Αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης:116811/21-12-2018

IV.3.2)

Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
8.2.2019 - 15:00

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6)

Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
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Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 14.2.2019 - 10:00
Τόπος:
Η διαδικασία (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, την 14.2.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Ε.Σ.Π.Α. — Δράση εναρμόνισης οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής.

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
182 33 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ)
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
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το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
182 33 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
21.12.2018
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