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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουλίου 2016
o

Αριθ. απόφασης

133
Περίληψη
Κατάρτιση των όρων, έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή
του
ηλεκτρονικού
ανοιχτού
διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης για
την «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών
βασικής
υλικής
συνδρομής
επισιτιστικής ή και βασικής υλικής
συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 26724/15-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε
κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

1.Βασιλούδη Ηλίας
2.Μπαντάκ Σιαμπάν
3.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
3. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
4. Κυριάκος Πεπονίδης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
5. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
6. Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
7. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄
αριθ. 25316/06-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία
έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και
επιλογή του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης για την
«Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιστιστικής ή και βασικής
υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ»
Συνολικού Προϋπολογισμού: 3.740.561,93
ΦΠΑ).

€ (Συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.

Του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.

Της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).

3.

Του Ν.2286/95 «Προμήθειες
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α).

4.

Του Ν.4155/2013(ΦΕΚ120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4β του άρθρου
9 του Ν.4205/2013(ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων …….και άλλες
διατάξεις».

5.

Του
άρθρου
37
Ν.4320/2015
(ΦΕΚ29/Α/19-3-2015)
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.

Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/13 «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167Α) όσον αφορά την παρακράτηση
φόρου εισοδήματος.

7.

Του Ν.4281/2014(ΦΕΚ160Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

8.

Του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των
δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

9.

Την με αριθμό πρωτ. 1002/19-05-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015
– 2016 ΚΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5000133 στο Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική
Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
2014-2020».

του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις

Εθνικό

συναφών

Σύστημα

10. Τη με αριθμό 124/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με την οποία
έγινε η αποδοχή της ένταξης της πράξης.
11. Το με αρ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/1522/01-07-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής
Αρχής σχετικά με την έγκριση της Διακήρυξης.
12. Το με αριθμό πρωτ. 25052/04-07-2016 πρωτογενές αίτημα για την ανάγκη
διενέργειας των συγκεκριμένων προμηθειών.
Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η με αριθμό Π9/2016 διακήρυξη
σχετικά με την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιστιστικής
ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ». Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην
Οικονομική Επιτροπή:
 Την Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης - Την Επιλογή του ηλεκτρονικού
διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού ως τρόπου ανάθεσης
 Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1.

Του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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2.

Της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).

3.

Του Ν.2286/95 «Προμήθειες
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α).

4.

Του Ν.4155/2013(ΦΕΚ120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4β του άρθρου
9 του Ν.4205/2013(ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων …….και άλλες
διατάξεις».

5.

Του
άρθρου
37
Ν.4320/2015
(ΦΕΚ29/Α/19-3-2015)
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.

Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/13 «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167Α) όσον αφορά την παρακράτηση
φόρου εισοδήματος.

7.

Του Ν.4281/2014(ΦΕΚ160Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

8.

Του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των
δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

9.

Την με αριθμό πρωτ. 1002/19-05-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015
– 2016 ΚΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5000133 στο Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική
Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
2014-2020».

του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις

Εθνικό

συναφών

Σύστημα

10. Τη με αριθμό 124/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με την οποία
έγινε η αποδοχή της ένταξης της πράξης.
11. Το με αρ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/1522/01-07-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής
Αρχής σχετικά με την έγκριση της Διακήρυξης.
12. Το με αριθμό πρωτ. 25052/04-07-2016 πρωτογενές αίτημα για την ανάγκη
διενέργειας των συγκεκριμένων προμηθειών.
13. Την υπ΄αριθ.25316/06-07-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Π9/2016 διακήρυξης, για την : «Προμήθεια
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής
συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ» για το έτος 2016 Προϋπολογισμού: Τριών
εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και
ενενήντα τριών λεπτών συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

2. Εγκρίνει την επιλογή του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ» για
το έτος 2016, καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη με τους
παρακάτω όρους:
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Αριθμ. Δ/ξης : Π9 /2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ.) ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Είδη: Ομάδα 1: Βασική Υλική Συνδρομή
Ομάδα 2: Βρεφικές Παιδικές Τροφές
Ομάδα 3: Πουλερικά
Ομάδα 4: Είδη Κρεοπωλείου
Ομάδα 6: Είδη Παντοπωλείου
Ομάδα 7: Είδη Οπωροπωλείου
(Περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΤΟΝ
ΣΤΟ Φ.Ε.Κ.

ΤΗΣ Ε.Ε.
ΝΑΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :
1.1. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
1.2. Της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
1.3. Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α΄) και
του άρθρου 14 του Ν.2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ
66/Α’) “Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα”, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και
του άρθρου 8 του Ν.3414/2005(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).
1.4. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ19/Α) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων».
1.5. Του N.3310/2005 (ΦΕΚ30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ279/Α) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
1.6. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α)
σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
1.7. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
1.8. Του Ν.3871/2010(ΦΕΚ141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
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1.9. Του Ν.3886/2010(ΦΕΚ173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
Δεκεμβρίου 2007 (L335) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ. του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
1.10. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων….. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
1.11. Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ166/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών».
1.12. Το Ν.4038/2012(ΦΕΚ14/Α) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013».
1.13. Του Ν.4152/2013(ΦΕΚ107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
1.14. Το Ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12,
4093/12 και 4127/13».
1.15. Το Ν.4155/2013(ΦΕΚ120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4β του άρθρου 9 του Ν.4205/2013(ΦΕΚ 242/Α)
«Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων …….και άλλες διατάξεις».
1.16. Των άρθρων 1 & 3 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.17. Του Ν.4281/2014(ΦΕΚ160Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
1.18. Του άρθρου 37 Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/19-3-2015) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων όπως
τροποποιήθηκε.
1.19. Του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
1.20. Του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
1.21. Του ΠΔ 113/2010(ΦΕΚ221/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
2. Τις αποφάσεις :
2.1. Την με αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005(ΦΕΚ1590/Β) «Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας &
Οικονομικών περί «Καθορισμού των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
2.2.Την με αριθ.20977/23.08.2007(ΦΕΚ1673/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005».
2.3.Την με ΑΠ Π1/2390/16-10-2013(ΑΔΑ ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεχνικές Λεπτομέρειες και λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
2.4.Την με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου «Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης
Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».
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2.5.Την με αριθμό πρωτ. 1002/19-05-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016 ΚΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5000133 στο Ε.Π. «Επισιτιστική και
Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020»
2.6. Τη με αριθμό 124/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με την οποία έγινε η αποδοχή
της ένταξης της πράξης.
2.7. Τη με αριθμό …… /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης σχετικά με την
ανάληψη της υποχρέωσης για τη συγκεκριμένη δαπάνη.
2.8. Τη με αριθμό …………………/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ.)
ΤΟΥ ΤΕΒΑ» για το έτος 2016.
2.9. Τη με αριθμ. 895/19581/31-05-2016 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχου και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
3. Τα έγγραφα :
3.1. Το με αρ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/1522/01-07-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με την
έγκριση της παρούσας Διακήρυξης.
3.2. O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και ο συμπληρωματικός
και οι εφαρμοστικοί αυτού.
3.3. Η Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
3.4. Η υπ’ αριθ. Δ23/οικ.23761/1507/27-5-2015 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) υπουργική απόφαση
«Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
3.5. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016
και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016».
3.6. Η υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.45101/3206/12.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2205/13-10-2015) ΚΥΑ «Κατανομή
προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1- Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, Ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για
την προμήθεια με αγορά, των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής
της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

Διαδικτυακή πύλη

…..-…..-2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

…-…-2016

…-……-2016

www.promitheus.gov.gr

Ημέρα:

Hμέρα:

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

Ώρα:

Ώρα:

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 138 του Ν.4281/2014 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
4. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ανά ομάδα. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για μια ή
περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) οι συνεταιρισμοί
δ)οι κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.
6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
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6.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής :


Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ
– Καταναλωτή αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του
ΠΔ60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους, που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό για
πρώτη φορά, χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
6.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί , ο υποψήφιος χρήστης
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται σε
αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
7.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»……………………….................................... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
7.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» …ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
7.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»……………………………………………………........................... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
7.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»…………………………………………………………………………………………………... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
7.5. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»……………………………………………………………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
7.6. «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ»……………………………..………………………………….…………………..…….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
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7.8. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»……………………………………………………………………...................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

8. Προθεσμίες διαγωνισμών-Διοικητικές προσφυγές .
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής
αίτησης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά το δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ύστερα από
αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
9. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τους προμηθευτές (αποφάσεις:
α)3019845/10469/0078/10 Οκτ. 97 Υπουργ. Οικονομικών Γ.Χ.Κ. Δ/νση Υποστήρ./Τμ. Γ΄(ΦΕΚ 942/22/10/97),
β) Φ.800/11611/28-4-98 ΥΕΘΑ – ΦΕΚ 488/Β/21-5-98), γ) Φ.830.311/7/650339/Σ.7435/15 Δεκ.99/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α,
δ) Φ.800/100/73907/17-12-99 (ΦΕΚ 89/Β/2 Φεβ. 2000, ε) Φ. 800/12/85312//Σ.75/16-12001/ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ.Νομ.(ΦΕΚ 128/τ.Β’ /8-2-2001). Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση
των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων.
Η ανωτέρω καταβολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωση του
προμηθευτή εκ μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων.
Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας η σχετική Προσφορά δεν θα
λαμβάνεται υπόψη.
10. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε τρεις
ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, όπως και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού. Επίσης θα σταλεί με
ηλεκτρονικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http//www.cityofxanthi.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ .
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή που κηρύχθηκε ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο
4 του Ν.3548/07, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 46 του Ν.3801/09. Ο ανάδοχος
υποχρεούται, να προσκομίσει τα ανάλογα παραστατικά (εξόφληση τιμολογίου δημοσίευσης – φύλλα
εφημερίδων), κατά τη υπογραφή της σύμβασης.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Όρα πίνακα Ι παρακάτω .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
C.P.V.

Όρα πίνακα Ι παρακάτω

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Κοινωνική Σύμπραξη: Π.Ε Ξάνθης

ΟΠΟΙΑ

Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Ξάνθης

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

όρα πίνακα ΙΙ παρακάτω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

3.258.288,99 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.

Ο εκάστοτε ισχύων Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Όρα πίνακα ΙΙ .
Σε κάθε περίπτωση εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η Κεντρική Αποθήκη (οδός τέρμα Πανόρμου και Σάρδεων γωνία, στην
πόλη της Ξάνθης) της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Ξάνθης

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’/ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)

Εισφορά - Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. : 0,1036 % (αρθρ. 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011)
Στην παραπάνω κράτηση συμπεριλαμβάνεται :
Τέλος Χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού υπέρ Ο.Γ.Α. 20% εισφορά .

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Στο 100% της αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει παρακράτηση
φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) .
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΟΜΑΔΑ 1
ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ -C.P.V.

1

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

33771200-7

2

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

33711430-0

3

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

33711720-0

4

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ Medium

33711710-7

5

ΣΑΠΟΥΝΙ 75~100 gr σε σαπουνοθήκη

33711900-6

6

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

33711610-6

7

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

33771100-6

8

ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ

18939000-0

9

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ

39831200-8

10

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

39830000-9

11

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ

39832000-3

ΟΜΑΔΑ 2
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ -C.P.V.

1

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ)

15884000-8

2

ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ)

15612220-9

3

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ)

15511700-0

4

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

15511600-9
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ΟΜΑΔΑ 3
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ -C.P.V.

1

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

15112130-6

ΟΜΑΔΑ 4
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ -C.P.V.

1

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ

15111200-1

2

ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ

15113000-3

ΟΜΑΔΑ 5
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ -C.P.V.

1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

15411110-6

ΟΜΑΔΑ 6
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ -C.P.V.

1

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

03221210-1

2

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΤΡΕΣ

03212211-2

3

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

15542300-2
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4

ΖΑΧΑΡΗ

15831200-4

5

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

15851100-9

6

ΠΕΛΤΕΣ ΤΟΜΑΤΑ

15331427-6

7

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

15511600-9

ΟΜΑΔΑ 7
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ -C.P.V.

1

ΜΗΛΑ

03222321-9,

2

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

03222220-1

3

ΛΑΧΑΝΟ

03221410-3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1
ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ
1

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΕ €

ΦΠΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

0,17

28.101,00

6.744,24

34.845,24

60
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

0,04

15.868,80

3.808,51

19.677,31

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

0,82

28.516,32

6.843,92

35.360,24

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ
1,20

5.932,80

1.423,87

7.356,67

0,9

4.449,60

1.067,90

5.517,50

165.300,00
2

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ
396.720,00

3

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

4

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣ
Α Medium

34.776,00

4.944,00

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΑΠΟΥΝΙ 75~100
gr σε
σαπουνοθήκη

4.944,00

6

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

13.910,40

ΛΙΤΡΟ

400 ML

3,2

44.513,28

10.683,19

55.196,47

7

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

49.440,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

0,22

10.876,80

2.610,43

13.487,23

8

ΤΣΑΝΤΑ

4.944,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

1,63

8.058,72

1.934,09

9.992,81

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
9

10

11

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ
ΠΛΥΣΙΜΟ
ΡΟΥΧΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΥΓΡΟ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΙΑΤΩΝ

ΚΙΛΟ

2 ΚΙΛΩΝ

59.664,00

2,41

143.790,24

34.509,66

178.299,90

1,62

96.655,68

23.197,36

119.853,04

3,02

36.037,06

8.648,89

44.685,95

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

422.800,30

101.472,07

524.272,37

ΛΙΤΡΟ

2 ΛΙΤΡΩΝ

59.664,00
ΛΙΤΡΟ

400 ml

11.932,80

ΟΜΑΔΑ 2
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

1

2

3

4

ΚΡΕΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
(ΒΡΕΦΙΚΕΣ
ΤΡΟΦΕΣ)
ΚΡΕΜΑ
ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ
(ΒΡΕΦΙΚΕΣ
ΤΡΟΦΕΣ)
ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ
2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
(ΒΡΕΦΙΚΕΣ
ΤΡΟΦΕΣ)
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
(ΒΡΕΦΙΚΕΣ
ΤΡΟΦΕΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΕ €

ΚΙΛΟ

300 gr

7,9

6.801,90

884,25

7.686,15

8,9

7.662,90

996,18

8.659,08

17,6

20.275,20

2.635,78

22.910,98

1,3

13.447,20

1.748,14

15.195,34

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

48.187,20

6.264,34

54.451,54

861
ΚΙΛΟ

800 gr

1.152
ΛΙΤΡΟ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

300gr

861
ΚΙΛΟ

ΦΠΑ

400 gr

10.344

ΟΜΑΔΑ 3
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ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΕ €

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΝΩΠΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ

134.244

ΚΙΛΟ

1
ΟΛΟΚΛΗΡΟ

2,64

354.404,16

46.072,54

400.476,70

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 354.404,16

46.072,54

400.476,70

ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 4
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

1

2

ΜΟΣΧΑΡΙ
ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
ΧΟΙΡΙΝΟ
ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΣΕ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΕ €

ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

500 gr

64.502

6,30
ΚΙΛΟ

500 gr

4,60

406.362,60
300.692,80

52.827,14
39.090,06

459.189,74
339.782,86

65.368
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

707.055,40

91.917,20

798.972,60

ΟΜΑΔΑ 5
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΕ €

ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΞΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ

89.496

ΛΙΤΡΟ

1 ΦΙΑΛΗΣ

4,00

357.984,00

46.537,92

404.521,92

357.984,00

46.537,92

404.521,92

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΟΜΑΔΑ 6
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

ΚΙΛΟ

500 gr

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
€

2

113.316,00

14.731,08

128.047,08

1,3

81.421,60

10.584,81

92.006,41

56.658

ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΦΑΚΕΣ
ΨΙΛΕΣ Ή
ΧΟΝΤΡΕΣ

62.632

3

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

47.716

ΚΙΛΟ

500 gr

7,3

348.326,80

45.282,48

393.609,28

4

ΖΑΧΑΡΗ

89.496

ΚΙΛΟ

1 κιλού

0,60

53.697,60

12.887,42

66.585,02

5

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

143.148

ΚΙΛΟ

2 x 500 gr

0,77

110.223,96

14.329,11

124.553,07

6

ΠΕΛΤΕΣ
ΤΟΜΑΤΑ

ΚΙΛΟ

400 gr
2,64

63.005,18

15.121,24

78.126,43

1,3

90.698,40

11.790,79

102.489,19

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

860.689,54

124.726,93

985.416,48

2

7

ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ

ΚΙΛΟ

500 gr

23.865,60
ΛΙΤΡΟ

400 ml

69.768

ΟΜΑΔΑ 7
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΜΗΛΑ

2

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Α

3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

179.232

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
€

ΚΙΛΟ

2 ΚΙΛΩΝ

0,9

161.308,80

20.970,14

182.278,94

ΚΙΛΟ

2 ΚΙΛΩΝ
0,7

284.793,60

37.023,17

321.816,77

0,45

60.490,80

7.863,80

68.354,60

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

506.593,20

65.857,12

572.450,32

406.848

ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΟ
134.424

1
ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ
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Απόφαση κατανομής προϋπολογισμού Δ23/οικ.45101/3206 – Φ.Ε.Κ. 2205/Β’/31-10-2015.
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Η πρώτη παράδοση θα αρχίσει εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος δύναται να παραδώσει είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
επιλέξει τμηματική παράδοση, σε καμία παράδοση δεν μπορεί να παραδίδεται λιγότερο από το
25% της συνολικής ποσότητας. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα έχει
ολοκληρωθεί η παράδοση τουλάχιστον του 50% της συνολικής ποσότητας και ενενήντα (90) ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση της συνολικής ποσότητας.
3. Ο αριθμός των παραδόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών.
4. Η σύνθεση των ποσοτήτων των ειδών κατά τις τμηματικές παραλαβές πρέπει να ακολουθεί την
αναλογία των συνολικών ποσοτήτων μεταξύ των ειδών, με απόκλιση έως 10%.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της κατά τόπους Επιτροπής Παραλαβής για
τον ακριβή χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών τουλάχιστον 5 εργάσιμες
ημέρες πριν την παράδοση, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ειδοποίηση αποδεικνύεται
με αντίγραφο του αποσταλθέντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός της Κεντρικής Αποθήκης (οδός τέρμα Πανόρμου και
Σάρδεων γωνία, στην πόλη της Ξάνθης) της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Ξάνθης.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο ΠΔ 60/07 και συμπληρωματικά στην ΥΑ
11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».
1.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση
συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Διευκρίνιση : Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτουμένων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την
επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 11389/8-31993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω :
1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (2% επί της αξίας χωρίς Φ.Π.Α) κατά το άρθρο 157 του
Ν.4281/14 (ΦΕΚ160 Α/8.8.14) και την Παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου . pdf και
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το αναλογούν ποσόν αυτής
παρατίθεται αναλυτικά στην παράγραφο 9.1.2. του παρόντος παραρτήματος.
1.2.1.1.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
1.2.1.1.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Για τις περιπτώσεις που δεν εκδίδεται ανάλογο πιστοποιητικό, οι συμμετέχοντες είναι
υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωσή τους ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους
ενώπιον της αρμόδιας αρχής.
1.2.1.1.4. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 1.2.1.1.5.
Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, με το οποίο θα πιστοποιείται το
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά
τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. (δεν αφορά
συνεταιρισμούς).
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1.2..1.1.5. Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ότι:
- δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό λειτουργίας.
- δεν τελούν σε αποκλεισμό της συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
- δεν είναι ένοχοι σοβαρών παραπτωμάτων στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
σοβαρών ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις
πληροφορίες αυτές.
- δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).
- πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά
καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και
προσηκόντως τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
- επί ποινή αποκλεισμού ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και τους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε , Ε.Π.Ε.,και Ι.Κ.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισμού.
ε) Όταν προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε μέλος που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
30 ημερολογιακών ημερών (άρθρο 3 του Ν. 4250/14 ΦΕΚ Α/74/26.3.14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
1.2.1.1.6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν,
μαζί με την προσφορά και επί ποινή αποκλεισμού, βεβαίωση εκπροσώπησης, καθώς και αντίγραφο της
ταυτότητας του εκπροσώπου.
1.2.1.1.7. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3
& 4 της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγμα και την οποία
πρέπει να επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής
Προσφοράς».
1.2.1.1.8. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους δήλωση που φέρει την ψηφιακή τους
υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18
παρ. 1 της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»).
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1.2.1.1.9. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου,
όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
1.2.1.1.10. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο
προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
1.2.1.1.11. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής
του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου (1.2.1.1.10.)
συντάσσονται από τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον προσφέροντα.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη κάθε
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθείσυνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι π.χ. η εγγύηση συμμετοχής και πιστοποιητικά που δεν έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι
:
1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
1.2.1.2.2. Δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 και 3 της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»:
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της.
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β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και
υπεύθυνη δήλωσή του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με
την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι
ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.
1.2.1.2.3. Πιστοποιητικά ποιότητας ή και πιστοποιητικά τήρησης προδιαγραφών ή προτύπων (εάν υπάρχουν)
για τα προσφερόμενα υλικά που να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000,
ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001).
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα,
μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να
προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να
επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν
είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να
έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η Προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού
Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί
να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και
χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2. Περιεχόμενο (υπο)φακέλου (Οικονομική Προσφορά)
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
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σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η
οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :
1.2.2.1 Τιμές
- Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωριστά για την κάθε ομάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
- Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για κάθε είδος χωριστά. Το ποσοστό θα αναφέρεται
αριθμητικώς και ολογράφως. Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς ισχύει και για κάθε τιμή
μονάδος ανά υλικό που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός
της Κεντρικής Αποθήκης της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Ξάνθης.
-Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν
το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.2.2.2 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή οι εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί
τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή δεν λειτουργούν
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης.
γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την
Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία, καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον
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χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
1.2.2.3 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για
παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ΙΙΙ. Ως κριτήριο κατακύρωσης η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ μετά από Αξιολόγηση προσφορών (όπως στο άρθρο 20
παρ.1α της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% (3% για την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) και η επί αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.
1.2.2.4.Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες της μίας ομάδες ειδών, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ της παρούσας. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται
για κάθε ομάδα χωριστά με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την αντίστοιχη ομάδα.
Προσφορά για τμήμα των ποσοτήτων των ειδών έκαστης ομάδας όπως αυτές προσδιορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ της παρούσας απορρίπτεται.
1.2.2.5.Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά
την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
1.2.2.6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα
της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που
διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.2.2.8 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:
α) Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.
β) (Ι) - Μέχρι το 30% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης, με την κατάθεση ισόποσης
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/14
(ΦΕΚ 160/Α/2014).
- Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως.
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- Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής
μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
- Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης
διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01
Υπ. Οικονομικών), που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
(ΙΙ) - Το υπόλοιπο θα καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή ειδών .
• Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την
ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη.
• Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος
α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 της
ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και στα άρθρα 26 και 60 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, καθώς και σε κάθε άλλη
ειδική διάταξη που αφορά πληρωμή δαπανών από τους ΟΤΑ.
1.2.2.9 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν ή δεν
εκμεταλλεύονται οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και
κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην
κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος .
Επισημαίνεται ότι:
- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, επισημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης
συνεπάγονται η απόρριψη τους.
- Ο χρόνος παράδοσης του υλικού (ανά περίπτωση) που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης
Διακήρυξης, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινήσεις που δίδονται (από τους προσφέροντες) οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινήσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις
διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα
οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως :
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των
κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΔΑ: Ω799ΩΚ8-1Μ6
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 της ΥΑ 11389/8-3-1993, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση
και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία.
4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :
4.1.1. Οι Έλληνες πολίτες :
4.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305),
ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό παύση εργασιών, δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι
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δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία.
4.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 4.1.1.2.,
και 4.1.1.3. εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4.1.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
4.1.2. Οι αλλοδαποί :
4.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1.
4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
4.1.2.3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4.1.2.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
4.1.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1. και 4.1.2. αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν
το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE , τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους
του.
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4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
4.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).
4.1.4. Οι συνεταιρισμοί :
4.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4.1.1.1.
4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2. και 4.1.1.3. της παραγράφου 4.1.1. εφόσον πρόκειται
για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 4.1.2.2., 4.1.2.3. και 4.1.2.4. της παραγράφου 4.1.2.,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης 4.1.3.2 της παραγράφου
4.1.3.
4.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
4.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Εάν σε
κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή ότι αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του
Οικονομικού Φορέα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησής του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη
ενήμερο φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον
ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη
μορφή εντός προθεσμίας 20 ημερών και από την οποίαν να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά
ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), υποβάλλει
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε
αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση
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ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται
από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΙ

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του
προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :
4.2.1. Βεβαίωση Τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
4.2.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του
συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή
μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο
χρόνο λειτουργεί.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιον φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίον
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω
ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε
έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και
αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
απαιτούνται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω
καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίσει, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση από αυτές που
απαιτούνται σύμφωνα με τα παραπάνω ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά
και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η
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Εγγύηση Συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του
μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στην διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που τέθηκαν ανωτέρω.
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
15 της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και τον Ν.3886/10 (ΦEK 173/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία
έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προσφυγή
κατά αυτής, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται
να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει
άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Οι προσφυγές
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άρθρο 15 της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.10.10), μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίον φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις επί τυχόν
προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στα επί μέρους
στάδια.
Κατ’ άρθρο 5 του Ν.3886/2010, κάθε προσφέρων δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο
αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ρητής ή σιωπηρής
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν επιτρέπεται να περιέχει
αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών,
κωλύουν την σύναψη της Σύμβασης. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της Σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία
της παρ.2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της
Σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010.
Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί παράβολο, το ύψος του οποίου
ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ⅓ του ποσού του
παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το ⅓ μέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση
απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου ⅓ με την απόφαση του δικαστηρίου. Για
την είσπραξη του παραβόλου, το οποίον δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά
διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου
Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του
συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίον καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε. Σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του στον αιτούντα.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
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πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου τύπου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο), στην αρμόδια Υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που περιγράφονται στον Ν.3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι
ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%.
8.2. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Διακήρυξη ποσοστού,
απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.
8.3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσης ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα Κράτη - Μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με τον
Ν.2513/1997 ( ΦΕΚ Α΄ 139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
9.1.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται
υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσόν σε ευρώ που θα καλύπτει το 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ. Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθυνόμενη προς το Δήμο Ξάνθης με
ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή:
Ομάδα 1 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΠΟΣΟ €: 8.456,01)
Ομάδα 2 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (ΠΟΣΟ €: 963,74)
Ομάδα 3 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΠΟΣΟ €: 7.088,08)
Ομάδα 4 ΕΙΔΗ ΚΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΟΣΟ €: 14.141,11)
Ομάδα 5 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΟΣΟ €: 7.159,68)
Ομάδα 6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΟΣΟ € : 17.213,79)
Ομάδα 7 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΟΣΟ € :10.131,86)
Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό επί του συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης του Φ.Π.Α. είναι €: 65.154,27
9.1.3. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η
παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που απαιτεί η Διακήρυξη.
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9.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν
Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφή
Σύμβασης και της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα
ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα.
9.1.5. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
9.1.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθ. 157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) και στην
παράγραφο 1.2.3 του άρθ. 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.
9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρθ. 27 της ΥΑ 11389/83-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.») ή να μετατίθεται.
9.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης θα πραγματοποιήσει ο Επικεφαλής Εταίρος Δήμος Ξάνθης σε
συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ξάνθης.
9.4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για
το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
10. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη.
11. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΡΩ.
11.1. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ
(1.000.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α, Ελληνικές Ανώνυμες ΑΕ και Αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν,
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιοσδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική
διαδικασία προμήθειας αγαθών, είτε στο σύνολο της αποκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για μέρος αυτής,
απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαράδεκτου τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών
Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 3310/05,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθ. 8 Ν 3414/05 ( ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και αυτό υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
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Ειδικότερα οι εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν:
Α) Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 την
εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές.
2) Αναλυτική κατάσταση, με τα στοιχειά των μετοχών της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, με ειδική αναφορά
κατά κατηγορία των μετοχών που τυχόν στερούνται των δικαιωμάτων παράστασης και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωμάτων, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Β) Αλλοδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους επιβάλλει για
το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, τη ονομαστικοποίηση των μετοχών
τους στο σύνολο τους, μέχρι φυσικού προσώπου.
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της επιχείρησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονομαστικές.
2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων, κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με
ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή των δικαιολογητικών.
3. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου
των μετοχών της επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Γ) Αλλοδαπές Επιχειρήσεις για τις οποίες το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους δεν επιβάλλει
για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους την ονομαστικοποίηση των
μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου.
1. Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι δεν επιβάλλεται
υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, κατά το δίκαιο της χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση νομίμως επικυρωμένη.
2. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν ένα της εκατό (1%) των μετοχών της ή
δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης.
3. Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα της εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου της επιχείρησης.
4. Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην επιχείρηση οι
μέτοχοί της.
Δ) Επιχειρήσεις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.
1. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστήριου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο
χρηματιστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί ή εξαίρεσή της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι
φυσικού προσώπου.
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Ε) Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής η εταιρεία υποχρεούται να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό
κεφάλαιό της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία ισχύουν τα ανωτέρω.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από
την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
11.2. ‘Οταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ (1.000.000)
πλέον ΦΠΑ, η Αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του αρθ. 8 του Ν. 3310/05, ελέγχει, επί
ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία
κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 4 του αρθ. 4 του ιδίου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
4 του αρθ. 4 του Ν. 3414/05.
11.3. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συβάσεις υπάγονται στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
2097/23.08.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν. 3310/05». Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν από την υπογραφή της σύμβασης στη
αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του ν. 1599/86 όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του αρθ. 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
3 του Ν. 3414/2005.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Όπως στο άρθρο 20 παρ. 1α της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε΄ των Τεχνικών
Προδιαγραφών της Διακήρυξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από
τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα
στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου και πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή εντός
τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Απαιτείται η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υπογραμμένου.
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Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται
με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί περιγράφονται
λεπτομερώς στο συνημμένο αρχείο «Θεωρημένη Τ.Π.» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ 11389/8-3-1993
«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη στον τόπο και σε συνολικές ποσότητες
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ .
2.Το σύνολο των ποσοτήτων για κάθε ομάδα της σύμβασης μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να
αυξηθεί μέχρι ποσοστού 15%, εντός του προϋπολογισμού της ομάδας ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50%
των ποσοτήτων όπως προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Για οποιαδήποτε μείωση της συνολικής
ποσότητας ανά ομάδα απαιτείται η συναίνεση του αναδόχου.
3. Η πρώτη παράδοση θα αρχίσει εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
3.1. Θα γίνουν συνολικά τρεις παραδόσεις. Σε καμία παράδοση δεν μπορεί να παραδίδεται λιγότερο από το
25% ή περισσότερο από το 50% της συνολικής ποσότητας για τη συγκεκριμένη ομάδα.
3.2. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών παραδόσεων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15
ημερολογιακών ημερών ούτε μεγαλύτερος των 30 ημερολογιακών ημερών.
3.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της κατά τόπους Επιτροπής Παραλαβής για τον
ακριβή χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες
πριν την παράδοση, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ειδοποίηση αποδεικνύεται με αντίγραφο του
αποστέλλοντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.4. Οι Επιτροπές Παραλαβής θα συσταθούν σύμφωνα με την ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»
4.Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός της Κεντρικής Αποθήκης (οδός τέρμα Πανόρμου και Σάρδεων
γωνία, στην πόλη της Ξάνθης) της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Ξάνθης.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός
TK
fax )
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ………………..

Προς
ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεοναρδοπούλου κ΄ Θεοδ. Δούκα
67100 Ξάνθη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………… (και
ολογράφως)……………………………………..
υπέρ
της
εταιρείας
…………………………………………….
Δ\νση
………………………………………………., δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου Ξάνθης,
ως επικεφαλής εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ξάνθης για την προμήθεια
……………………………………………... σύμφωνα με την με αριθμό Π9/2016 διακήρυξή σας και το οποίον ποσόν
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός
TK
fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ………………..

Προς
ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεοναρδοπούλου κ΄ Θεοδ. Δούκα
67100 Ξάνθη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………….…………
(και ολογράφως) …………..………….……., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
……………………………………….. Δ/νση……………………………………………………, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της με αριθμό ………………….…. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την
προμήθεια
……………………………………
(με αρ.διακήρυξης Π9/2016) προς κάλυψη αναγκών για την Επισιτιστική ή και
Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.
αξίας αυτής ….………...ΕΥΡΩ.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός
TK
fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ………………..

Προς
ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεοναρδοπούλου κ΄ Θεοδ. Δούκα
67100 Ξάνθη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ……… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………….……(και
ολογράφως)………………….………….... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………. Δ/νση ………………………………………… για την λήψη προκαταβολής ίσης με το ……..%
της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ……………. ΕΥΡΩ της, με αριθ …..……….. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η
εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………….της (με αριθ. Διακήρυξης Π9/2016) προς κάλυψη
αναγκών για την Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ, πλέον τόκων.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεοναρδοπούλου κ΄ Θεοδ. Δούκα
67100 Ξάνθη
ΠΡΩΤ:…………………

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: …………….ΕΥΡΩ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ………………..
ΦΟΡΕΑΣ : ………………………….
ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ : Π9/2016

Σήμερα την ……..……… του μηνός ………… του έτους ………….. (Ημέρα … /Μήνας … /Έτος ……… ), ημέρα
……………….. , οι υπογεγραμμένοι αφενός ο Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά
του αυτή το Δήμο Ξάνθης, με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία
«………………….…………….», Α.Φ.Μ. ………………….., Δ.Ο.Υ. ……………………., που εδρεύει στην ……………………, Τ.Κ.
…………………., Τηλ. …… …………….., Fax …… ……………, που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την
……………………………… με Α.Δ.Τ. ………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ
συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ………………………..), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση τη με αριθμό Π9/2016 Διακήρυξη (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί
επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) διενεργήθηκε την
………………… ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια
……………………………… , προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………….. € προς κάλυψη αναγκών για την Επισιτιστική
ή και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ. Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου
διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την με αριθμό ……………………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ξάνθης και με την με αριθμό πρωτ. …………………………. οριστική ανακοίνωση κατακύρωσης
(συμπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα της εταιρείας με την
επωνυμία: «…………………………………….……….», σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των
……………………….€ (και ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ποσοστού 23%
Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.
Σύμφωνα με την με αριθμό 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρωών του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005», η εταιρεία …………………………….. υπέβαλε την από …………………..
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της, ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το
Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Ύστερα από αυτά, ο κος/κα ………………………………….., με την παραπάνω ιδιότητά
του/της αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει
την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Είναι η προμήθεια, ……………………………………………………………………………………., όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας .
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ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ – ΑΞΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποίαν προορίζονται ορίζονται ως κατωτέρω:
Υπηρεσία που
ενδιαφέρεται

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή μονάδος (σε €)

Μέτρησης

με κρατήσεις
χωρίς Φ.Π.Α.

Αξία:

€

Πλέον ΦΠΑ:

€

Γενικό Σύνολο:

€

Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελευθέρων, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη
της προμηθεύτριας στον χώρο φύλαξης του φορέα, ………………………….. (αναγράφεται η δ/νση), για τον οποίον
προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς του.
Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθόλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται
σε καμία μεταβολή από οιανδήποτε αιτία.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη, …………………………………..………με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας, η οποία
καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης με αριθμό Π9/2016, βάσει των οποίων
διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης .
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η πρώτη παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου στην Κεντρική Αποθήκη της
Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Ξάνθης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρθ. 27 της ΥΑ 11389/83-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.») ή να μετατίθεται. Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης της
προμηθεύτριας έκπτωτης.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της σύμβασης θα γίνει από αρμόδια
Επιτροπή που θα συγκροτείται, σύμφωνα με την ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», άρθρο 28, στον τόπο
παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η εξόφληση της συμβατικής αξίας της προμήθειας προς τον Προμηθευτή, θα γίνεται μετά την οριστική
παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή, με χρηματικές εντολές του Δήμου, που θα εκδοθούν
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στο όνομα του Προμηθευτή, μετά από την έκδοση των τιμολογίων πώλησης υλικών από τον Προμηθευτή,
όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1.2.2.8.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης (αριθμός διακήρυξης)
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 της ΥΑ 11389/8-3-1993
«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και στα άρθρα 26 και 60 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη που
αφορά πληρωμή δαπανών από τους ΟΤΑ. Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ
τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της Διακήρυξης, οι οποίες ανέρχονται σε
0,1036 % συνολικά και θα αποδοθούν στα δικαιούχα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή Υπηρεσία ως
εξής :
- Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. : 0,1036 %
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 0,1036 %
Στην παραπάνω κράτηση συμπεριλαμβάνεται:
Τέλος Χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.
Διευκρινίζεται ότι:
1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την προμηθεύτρια στην
αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού Ι.Κ.Α., από το οποίον να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης
προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7.
2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο άρθρων 62 και 64
του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 167Α).
3. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συμβατική αξία, θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο ταμείο,
σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις .
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ΄αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή εκ ποσού ……………. € της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ …………………… για την καλή εκτέλεση της παρούσης. Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει
θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των
όρων της παρούσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της , το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται
και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. (Όταν προσκομίζεται και εγγύηση καλής
εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο
ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα
καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγυητικής καλής λειτουργίας εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής).
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ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης
με την οποίαν συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της σύμβασης ανατίθεται στο Δήμο Ξάνθης βάσει της με αριθμό Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015
υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (ΦΕΚ 1064/05-06-2015 τ.Β’) και της με αριθμό
Δ23/οικ.45101/3206 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική
περίοδο 2015-2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους» (ΦΕΚ
2205/13-10-2015 τ.Β’).
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο
συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλά
φύλλα χάρτου. Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο Δήμο Ξάνθης, το δε άλλο θα
πάρει ο εκπρόσωπος της προμηθεύτριας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95)
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.3.94),
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ», της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/8.8.14), των οποίων η
προμηθεύτρια έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της
Διακήρυξης με αριθμό Π9/2016 και την τεχνική και οικονομική προσφορά της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 25 Ιουλίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

