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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ζλενασ Βενιηζλου 2

Ρόλθ

Χίοσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

Τ.Κ. 82131

Χϊρα

GR (HELLAS)

Κωδικόσ ΝUTS

EL413

Τθλζφωνο

+30 22713/50258

Φαξ

+30 22713/50107

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithion@xioshosp.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Κουτςουρά Βαςιλικι

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.xioshosp.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

www.xioshosp.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Δθμόςιο Νοςοκομείο και ανικει ςτθν 2θ Υ.ΡΕ ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ)
Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (ςυςτθμικόσ αρικμόσ: 96366)
δ)

Θ διακιρυξθ είναι διακζςιμθ και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.xioshosp.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 121 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». Θ δαπάνθ για τθν εν
ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 1511 ςχετικι ανάλθψθ πίςτωςθσ 563/24.03.2020/(ΑΔΑ:6ΚΣΛ469073-ΙΨ6),
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα.
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια «ΚΕΑΤΩΝ» για τθν ετιςια κάλυψθ των αναγκϊν του Γ. Ν.
Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».
Αναφορά των τεχνικϊν προδιαγραφϊν γίνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ παροφςθσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΜΑΔΑ

CPV

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ

ΚΕΑΤΑ

15119000-5

49.319,35€

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ από τθν καταχϊρθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, με δικαίωμα
τρίμθνθσ παράταςθσ μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με τουσ ίδιουσ όρουσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 τθν με αρ. 175/03.03.2020 (ΑΔΑ:67ΕΥ469073-Ν4Υ) απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ςχετικά με τον οριςμό επιτροπισ ςφνταξθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια «ΔΙΑΦΟΩΝ
ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΟΦΘΣ».
 τθν με αρ. 8/05.03.2020 (ΑΔΑ:63Ε4469073-742) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με τθν
οποία εγκρίνει από άποψθ ςκοπιμότθτασ τθν προμικεια «ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ» κακϊσ
επίςθσ και τθν διαδικαςία διενζργειασ διαγωνιςμοφ.
 τθν με αρ. 14/23.04.2020 (ΑΔΑ: 6Χ3Ρ469073-Ν7Χ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με τθν
οποία αποφαςίηει τθν ζγκριςθ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
 τθν με αρ. 563/24.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΣΛ469073-ΙΨ6) Ανάλθψθ Ρίςτωςθσ από τον προχπολογιςμό του
Νοςοκομείου.
 τθν με αρ. 703/03.06.2020 (ΑΔΑ:ΩΝΔΘ469073-ΞΥΓ) απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ςχετικά με τον οριςμό επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που αφορά τθν προμικεια «ΔΙΑΦΟΑ
ΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ».
 τθν με αρ. 22/17.07.2020 (ΑΔΑ:6ΣΒΓ469073-ΩΟΞ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με τθν
οποία αποφαςίηει τθν επαναπροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ όςον αφορά τθν ομάδα «ΚΕΑΤΑ».

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Δευτζρα 14.09.2020 και ϊρα 24:00:00 μμ
Θ διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 18.09.2020 και ϊρα
11:00 π.μ. με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
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Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 96366
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςυγκεκριμζνα
ςτθν τοπικι εφθμερίδα «ΧΙΩΤΙΚΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» , κακϊσ επίςθσ ενθμζρωςθ ζχει ςταλεί ςτο Επιμελθτιριο
Χίου προσ ενθμζρωςθ των μελϊν του.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :
www.xioshosp.gr
Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο/ανάδοχουσ, ςφμφωνα με τον ν.
3548/07, αρκ.4, παρ.1 και τον ν.3801/09, άρκ.46 ςε ςυνάρτθςθ με τον ν. 4412/16, άρκ.377,περ.35 και
άρκ.379, παρ.12

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ δηαθήξπμε
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ είναι τα ακόλουκα:
1.

θ Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ)

2.

θ παροφςα Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ

3.

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+

4.

οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ

5.

το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ

6.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

7.

όλα τα Υποδείγματα

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ,
δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και
κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε
το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
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2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα
επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά
νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ
διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει
ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ.
1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ,
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοςτοφ 2% (δφο
τοισ εκατό) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ ομάδασ όπωσ απεικονίηεται ςτον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΜΑΔΑ

ΠΟΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ

2θ ομάδα

ΚΕΑΤΑ

904,95€

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 210 θμζρεσ/7 μινεσ. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ,
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.7, δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια
ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί
με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
τουσ.
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ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.3.3
Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
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ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν’ αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.3.5. …………….
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Δεν απαιτοφνται κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων για τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
(τθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ)
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
ότι απαιτοφνται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
(τθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ)
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
(τθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ)
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΙII, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr)
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου
του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
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υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό
ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε
εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
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(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ
- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) ……………
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να προςκομίςουν κανζνα δικαιολογθτικό.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να προςκομίςουν
δικαιολογθτικά.
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ότι απαιτείται από
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ,
εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. ……….
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ για τθν ομάδα «ΚΕΑΤΑ» είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
2.3.2 ……..
2.3.3 .........

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα II,των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ τθσ ομάδασ
«ΚΕΑΤΑ»
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου
5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ
για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2
Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ II τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 2.3.1 τθσ διακιρυξθσ.
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων
κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του,
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι pdf.+
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ που
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κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ (άρκ. 26, παρ.4 του Ν.4412/16).
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν (180 θμζρεσ) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. (Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016,
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019).
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, (πρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το
άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16).
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ
ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ’ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
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κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
ςτισ 18.09.2020 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ
παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ
εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων
τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν ςυντάςςεται ενιαίο
πρακτικό από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν
προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου.
Τα εν λόγω πρακτικά (δθλαδι το ενιαίο πρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των
τεχνικϊν προςφορϊν κακϊσ επίςθσ και το πρακτικό αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν)
κοινοποιοφνται από το ωσ άνω όργανο, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, προσ ζγκριςθ.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ (πρβλ. άρκ. 100, παρ.4)

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ (πρβλ. άρκ. 103 του
Ν.4412/16) και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3
τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 2.2.7 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ (παρ. 1 του άρκ. 103) αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για
τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
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Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν
(πρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016).
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν
ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (άρκ. 104 παρ. 2 και 3).
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκ.105, παρ.1, του Ν. 4412/16).
Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά
τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και
ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί
τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
τελευταίο
εδάφιο
τθσ παραγράφου
4
του
άρκρου
372
του
ν.4412/2016,
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β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
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Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω
τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προ δικαςτικι προςφυγι. Με τα
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ
τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ
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τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο, ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 ………………..

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1 ……….
4.4.2 ……….
4.4.3 ……….
4.4.4 ……….
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων, επιβάλλεται (πρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε
από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019).
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Κράτθςθ 2% υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (άρκ. 3, του Ν. 3580/2007)
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν
κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και
6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά, κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ μζςα ςτον χρόνο
παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο χϊρο που κα τουσ
υποδειχκεί από το γραφείο Διαχείριςθσ, τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, με ζξοδα,
ευκφνθ και μζριμνα του αναδόχου.
Θ παράδοςθ των υλικϊν κα πραγματοποιείται εντόσ 3 (τριϊν) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
παραγγελίασ του υλικοφ από το Νοςοκομείο. Θ παραλαβι τουσ κα γίνεται από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει ςχετικά πρωτόκολλα
παραλαβισ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον μία (1) εργάςιμθ θμζρα νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των
υλικϊν μπορεί να γίνει μακροςκοπικά ι με οποιαδιποτε άλλθ εξζταςθ κρίνει θ επιτροπι παραλαβισ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ
κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν
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γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν
παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ χρόνουσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται
από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό
Τα ζξοδα μεταφοράσ, αςφάλιςθσ και παράδοςθσ των υλικϊν ζωσ τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, βαρφνουν τον ανάδοχο. (Σχετικά άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/16)

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, θ αποςτολι δειγμάτων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 214
του ν. 4412/2016 για τα υπό προμικεια είδθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί άμεςα. Θ αξία των
δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ ι αξιολόγθςθσ, βαρφνει τουσ
προμθκευτζσ και δεν καταβάλλεται.
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Για τα δείγματα προβλζπονται και εργαςτθριακοί ζλεγχοι αν ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία, αυτοί
διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του Γ.Χ.Κ. ι οποιουδιποτε
άλλου εργαςτθρίου του δθμόςιου τομζα. Αν δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν τα ανωτζρω, οι εργαςτθριακοί
ζλεγχοι διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του ιδιωτικοφ τομζα. Θ ανωτζρω διαδικαςία
ακολουκείται και κατά τθ διαδικαςία των εργαςτθριακϊν ελζγχων κατ’ ζφεςιν εξζταςθσ.
Το κόςτοσ για όλεσ τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
βαρφνει τον προμθκευτι.

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ για τα είδθ τροφίμων, μετροφμενοσ από τθν θμερομθνία τθσ παραλαβισ του τμιματοσ
τθσ προμικειασ, κακορίηεται ανάλογα με το χρόνο λιξθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ από τθν
παραγωγικι εταιρία όταν πρόκειται για είδθ ςυςκευαςμζνα, με τθν επιφφλαξθ τθσ ορκισ αποκικευςθσ και
χριςθσ τουσ και ςε περίπτωςθ αλλοίωςισ τουσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ αντικατάςταςι τουσ.
Για τα είδθ κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και ιχκυοπωλείου κα πρζπει να μθν παρουςιάηουν αλλοιϊςεισ
ςτθν όψθ τουσ. Σε περίπτωςθ αλλοίωςισ τουσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ αντικατάςταςι τουσ.
Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τυχόν βλάβεσ που μπορεί να προκλθκοφν από τυχόν κακισ ποιότθτασ ειδϊν
τροφίμων που παραδίδει και οφείλει να αποκαταςτιςει με δικά του ζξοδα, οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει
εφόςον αποδειχκεί κατάλλθλα.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα
ςτθν ςφμβαςθ για τθν ςωςτι ποιότθτα των υλικϊν, κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι
ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
6.7.1 ……………………………….
6.7.2 ……………………………….

6.8 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά, μειοδότθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ
και να του προτείνει να αναλάβει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ
όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα
υποκατάςταςθσ).
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με «ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΙΑΤΟΦΘΣ» τθσ ομάδασ «ΚΕΑΤΑ» του αρχικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν ετιςια κάλυψθ των ετιςιων
αναγκϊν του.
Θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και λιγει ζνα (1) ζτοσ μετά, ι ζωσ
εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων, με δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ μετά από απόφαςθ του Γ.Ν. Χίου
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», με τουσ ίδιουσ όρουσ και τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο Υπθρεςία ι να αναπροςαρμόηεται
με κοινι ςυμφωνία των δφο μερϊν αν υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια των Υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου με ςυμφερότερουσ όρουσ για όμοιο προϊόν ι υπθρεςία.
ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΜΑΔΑ

CPV

ΚΕΑΤΑ

15119000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ
49.319,35 €

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΦΠΑ
9%

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΘΣΩΝ ΣΩΝ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ – ΚΡΕΑΣΑ
Α/Α
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11

ΕΙΔΟ
ΚΙΛΟΤΟ
ΛΑΡΑ
ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ
ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΙ
ΨΑΙ ΜΡΑΚΑΛΙΑΟΣ
ΚΑΤΕΥΨΥΓΜΕΝΟΣ
ΓΑΛΕΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ
ΧΟΙΙΝΟ
ΚΑΤΣΙΚΙ
ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΘΟ
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΙΝΑ
ΡΑΝΣΕΤΑ ΧΟΙΙΝΘ

Σελίδα 36

ΠΟΟΣΘΣΕ
(ΚΙΛΑ)
1.800
1.500
3.200
1.800
300
1.300
40
50
50
6
5
5
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ
(ηκήκα ηνπ ππ’ αξηζ. 6383/10.04.20 εγθεθξηκέλνπ θείκελν ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πνπ
αθνξά ηελ νκάδα “ΚΡΔΑΣΑ” ηνπ αξρηθνύ δηαγσλζηκνύ
«ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ).
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ (ΚΗΛΟΣΟ, ΛΑΠΑ)
ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ-ΟΤΒΛΑΚΗΑ ΥΟΡΗΝΑ-ΠΑΝΔΣΑ ΥΟΗΡΗΝΖ
ΚΑΣΗΚΗ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΣΗ
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ
ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
ΒΑΚΑΛΑΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ/ Α/Κ ΑΠΟΛΔΠΗΜΔΝΟ 240-300 ΓΡ /ΣΔΜ
ΓΑΛΔΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΦΔΣΑ 240-300 ΓΡ / ΣΔΜ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ
(ΜΟΥΑΡΗ, ΥΟΗΡΗΝΟ, ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ)
ΝΧΠΑ ΚΡΔΑΣΑ: Να πξνέξρνληαη απφ λσπά θξέαηα Α’ πνηφηεηαο φπσο απηά νξίδνληαη θαη
πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 88, 88(1) θαη 89 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Λνηπψλ Αληηθεηκέλσλ
Κνηλήο Υξήζεσο. Σα παξαδηδφκελα λσπά θξέαηα ζα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη απφ
εγθεθξηκέλα ζθαγεία.
Σα πξνζθεξφκελα θξέαηα πξέπεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 88(1) ηνπ Κ.Σ.Π:









Να πξνέξρνληαη απφ θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ηκήκαηα θαηνηθίδησλ δψσλ, βννεηδψλ,
ρνίξσλ θαη πξνβάησλ
Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία πνπ λα απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο
ζπληήξεζήο ηνπο
Να έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη Καηαιιειφηεηαο θαη ηηο ζπζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
Να κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο
νπζίεο εμσγελνχο πξνέιεπζεο, φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά
Να έρνπλ έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζθαγίνπ (πρ θφθθηλν ρσξίο αίκαηα γηα ην
κνζράξη)
Καηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ
4-5νCθαη νμχηεηα (pH) κεηαμχ 4-5,8
Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά θαη λα κελ είλαη αθπδαησκέλα, ζάπηα,
επξσηηαζκέλα ή ηαγγηζκέλα
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Να κελ αλαδίδνπλ δπζάξεζηεο νζκέο
Να κελ έρνπλ ιίπνο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ θπζηθψο κε ην θξέαο (κέρξη 10%)

Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο λα είλαη άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία
ή ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.
Να κελ έρνπλ ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηήξσλ, φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο
πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.
Γηα ηα είδε:
1) ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ (ΚΗΛΟΣΟ, ΛΑΠΑ),
2) ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ-ΟΤΒΛΑΚΗΑ ΥΟΡΗΝΑ-ΠΑΝΔΣΑ ΥΟΗΡΗΝΖ
3) ΚΑΣΗΚΗ
ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΜΟΥΑΡΗ
Σν λσπφ θξέαο κνζράξη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νζηά, ιίπνο, ηέλνληεο θιπ θαη λα παξαδίδεηαη ζε
ζπζθεπαζία απηνηειψλ αλαηνκηθψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο, φπσο απηά αθξηβψο θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ
186/1981. Σν λσπφ θξέαο λα είλαη απηνηειή ηεκάρηα πξψηεο θαηεγνξίαο (Α) θηιόην θαη απηνηειή
ηεκάρηα δεχηεξεο θαηεγνξίαο (Β) ιάπα. Σν λσπφ θξέαο (κνζράξη) λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία
ηαμηλφκεζεο γξάκκαηνο Ε (ειηθίαο ην πνιχ 12 κελψλ, λεαξφ κνζράξη), φπσο νξίδεηαη ζηνλ
Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΔΚ 566/2008.
Να αλήθεη απφ άπνςε δηάπιαζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο ησλ θαηεγνξηψλ E, Uθαη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε
πάρπλζεο λα αλήθεη ζηε δηαβάζκηζε 1, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 1183/2006 θαη
1234/2007:
Eεμαηξεηηθή: φιεο νη πιάγηεο φςεηο θακπχιεο έσο πνιχ θακπχιεο, εμαηξεηηθή κπτθή αλάπηπμε
U πνιχ θαιή: Πιάγηεο φςεηο θακπχιεο ζην ζχλνιφ ηνπο, πνιχ θαιή κπτθή αλάπηπμε
1 πνιχ κηθξή: ζηξψκα ιίπνπο αλχπαξθην έσο πνιχ ιεπηφ
ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΥΟΗΡΗΝΟ
Σν λσπφ ρνηξηλφ θξέαο λα είλαη κεξόο (ρνηξηλό κπνύηη) άλεπ νζηώλ θαη θαξέ κπξηδόιεο,θαη λα
πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ έρνπλ εθηξαθεί θαη αλαπηπρζεί θαιά (αξζεληθά πξηλ ην ζηάδην ηεο
γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, ζειπθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλαπαξαγσγή).
Σα δψα απφ ηα νπνία ζα πξνέξρεηαη ην θξέαο λα είλαη πγηή θαη απαιιαγκέλα απφ λνζήκαηα θαη λα
έρνπλ ππνζηεί θηεληαηξηθφ έιεγρν πξηλ θαη κεηά ηε ζθαγή θαη έρνπλ θξηζεί κεηά απφ απηή ηελ
εμέηαζε θαηάιιεια λα ζθαγνχλ θαη λα δηαηεζνχλ ζηελ θαηαλάισζε.
Σα ζθάγηα θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο βάζεη ηεο εθηηκψκελεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε άπαρν
θξέαο θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην άπαρν θξέαο σο πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ. Ζ
δηακφξθσζε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα έρνπλ αλεπηπγκέλνπο κχεο, θπξίσο ζηνπο κεξνχο, θαη λα
είλαη θαηεγνξίαο Eή Uή R, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1234/2007.
Ζ θαηάζηαζε ηεο πάρπλζεο λα είλαη ηέηνηα ψζηε ην ιίπνο λα είλαη θαηαλεκεκέλν, ιεπθσπφ, φρη
καιαθφ θαη ειαηψδεο. Να έρεη γίλεη πιήξεο αθαίξεζε ηνπ ιίπνο ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά.
Καηεγνξίεο

Άπαρν θξέαο σο πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ
55 ή πεξηζζφηεξν

E
U

50 ή πεξηζζφηεξν αιιά θαηψηεξν ηνπ 55

R

45 ή πεξηζζφηεξν αιιά θαηψηεξν ηνπ 50
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ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΧΝ
Σα ακλνεξίθηα λα πξνέξρνληαη απφ δψα γάιαθηνο 8-12kg, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο
1183/2006 θαη 1234/2007, θαηά πξνηίκεζε Διιεληθήο παξαγσγήο, νιφθιεξα, πξφζθαηεο ζθαγήο,
ρσξίο θεθάιη, ρσξίο εληφζζηα (εθηφο απφ ηηο εκέξεο ησλ ενξηψλ ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθή
Γηάηαμε 14/89). Να θέξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε Ννκνζεζία απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο.
ΣΔΜΑΥΗΜΟ
Ο ηεκαρηζκφο ησλ λσπψλ θξεάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα απφ εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο
ηεκαρηζκνχ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 306/1980- Πεξί φξσλ ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ
εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο κηηησηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΠΓ
1115/80, (281/Α/11.12.80) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ ΠΓ 306/80 «Πεξί φξσλ
ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ, απνζηεψζεσο θαη
παξαζθεπήο κηηησηνχ» θαη ηνλ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) ΑΡΗΘ.1337/2013 ΣΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ.1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα
θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ, θαη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.
Σα ζθαγεία θαη ηεκαρηζηήξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα
ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκφ έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 79/2007.
(Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζθαγείσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζέζπηζε ησλ
αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.853/2004 θαη
882/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ζθαγείσλ).
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σα απηνηειή ηεκάρηα ησλ ζθαγείσλ λα είλαη:
ην κνζράξη πξψηεο θαηεγνξίαο (Α) πεξηιακβάλεηαη ην θηιόην θαη ζηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο (Β)
πεξηιακβάλεηαη ε ιάπα, φπσο αθξηβψο θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 186/1981. Σν λσπφ κνζράξη πξέπεη λα
παξαδίδεηαη ηεκαρηζκέλν, ζε νιφθιεξα απηνηειή ηεκάρηα (θηιφην θαη ιάπα, άλεπ πεξηηηψλ κεξψλ
θαη άλεπ ιίπνπο), ελψ γηα ην ρνηξηλφ λσπφ θξέαο, απηφ λα είλαη κπνύηη θαη κπξηδόιεο θαξέ.
Γελ γίλεηαη δεθηή κέζα ζηε ζπζθεπαζία ε χπαξμε:
1. Πξφζζεηνπ ιίπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεκέλνπ θπζηθψο κε ην θξέαο (κέρξη 10%)
2. Μηθξψλ ηεκαρίσλ θξέαηνο (TRIMMINGS) θαη απνμεζκάησλ νζηψλ
Κάζε απηνηειέο αλαηνκηθφ ηεκάρην, ζα ζπζθεπάδεηαη απφ ηνλ παξαζθεπαζηή ή ηνλ ζπζθεπαζηή, ζε
πξψηε ζπζθεπαζία ζε θελφ αέξνο (VACUM) άλεπ ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ ζε δηαθαλή πξν
ζπζθεπαζία, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, πνπ ζα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο
παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο (Οδεγία 89/108/ΔΟΚ). Γελ επηηξέπεηαη ε
αθαίξεζε θαλελφο θνκκαηηνχ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α, αιιά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια
ηα θνκκάηηα ζηε θπζηνινγηθή αλαινγία πνπ απαληνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή.
Δίλαη ζηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ λα δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα ή φρη ησλ θνκκαηηψλ:
θφληξα, θηιέην θαη κπξηδφιεο.
Σα απηνηειή δηαθνξεηηθά αλαηνκηθά ζπζθεπαζκέλα, ηεκάρηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πξέπεη λα
ζπζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ραξηνθηβψηηα. Σα ραξηνθηβψηηα ζα είλαη θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ,
κε Αληνρή ζηε Γηάξξεμε θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, BST, κεγαιχηεξε απφ 1300KPa. Καη ζα είλαη
θαζαξνχ βάξνπο πεξηερνκέλνπ, πεξίπνπ 25kg (+/- 10%).
Σα λσπά θξέαηα ζα παξαδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο, θηεληαηξηθέο
θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ε δε εκεξνκελία παξάδνζεο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο
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ζπλνιηθήο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ. Πέξαλ ηνπ ρξφλνπ απηνχ δελ ζα γίλεηαη ε παξαιαβή ησλ
πξντφλησλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν
πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο (ηεκάρην) θαη ηεο πνηνηηθήο θαηάηαμεο
ησλ παξαδηδφκελσλ λσπψλ θξεάησλ.
Δζσηεξηθά ζηε δηαθαλή πξνζπζθεπαζία θαη πάλσ ζε θάζε απηνηειέο αλαηνκηθφ ηεκάρην, αιιά θαη
ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία, πξέπεη λα ππάξρεη εηηθέηα, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
(ΔΚ) 1760/2000, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 510/2006, ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ (αξηζ. 1337/2013)
ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 ηα εμήο:
1. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζθάγεηνπ (Νεαξφ δψν 8-12 κελψλ)
2. Ζ ρψξα θαηαγσγήο
3. Ζ ρψξα εθηξνθήο
4. Ζ ρψξα ζθαγήο
5. Ο θσδηθφο ηνπ ζθάγεηνπ (πιελ ηνπ ρνηξηλνχ)
6. Ο αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ
7. Ο ηίηινο θαη ν αξηζκφο εγθξίζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεκαρηζκνχ
8. Ζ εκεξνκελία ζθαγήο
9. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ δψνπ (πρ ΑΕ1)
10. Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επί απηνθφιιεηεο εηηθέηαο
ειεθηξνληθήο δπγαξηάο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζα επηθνιιάηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο
11. Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ
Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηε δηαθίλεζε ησλ θξεάησλ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ
203/1998- Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 410/94 «Τγεηνλνκηθνί φξνη
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά θξέαηνο (231/Α) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 95/23/ΔΚ
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) θαη
11/95 (5/Α), ν δε δηαθηλεηήο πξέπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα HACCP.
ΖΜΑΝΔΗ
Ζ ζήκαλζε επί ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ:
 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα
ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ.1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο
1999/10ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο
 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλ.
Αξηζ. 1169/2011 φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο
γηα ηα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ.

Μηθξνβηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά
Salmonella, απνπζίαζε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO 6579, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002
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E. coliΟ157:Ζ7, απνπζία ζε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002
Λνηπνί παζνγφλνη νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν
ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Υίνπ, θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ Υίνπ, εθφζνλ ππάξρεη. Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
αξηζ.15523/2006. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή
έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
ππ΄αξηζκφ.852/2004. Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ)
ππ’ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
2. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO
2200:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ
ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγή- παξαζθεπή- επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία
ησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ
αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζην πιαίζην ησλ απηνειέγρσλ, θάζε θνξά
πνπ απηφ δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ είλαη παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο,
πξέπεη λα επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ
ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 2200:2005 ην νπνίν ζα έρεη
ρνξεγεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγήπαξαζθεπή ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ- παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κέζα- ςπγεία θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο
απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία 0-4 ν C, ζχκθσλα
κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζαιάκνπ κεηαθνξάο θαη ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη κε ην πξντφλ (ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ
Νν9).
Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο
απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο
Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη
απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο.
Καηά ηελ ψξα παξάδνζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη λα παξαδίδεη ζηελ
επηηξνπή παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ νρήκαηνο
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κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην Τγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο ησλ λσπψλ θξεάησλ φπνπ απαηηείηαη, γάληηα κηαο
ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα,
ζχκθσλα κε ηε δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ
επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε
παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη 24 ή 48 ψξεο αλάινγα κε ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ,
πξηλ ηελ παξάδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π
2. Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89
3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 466/2001 ζέηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ξππαληέο θαη ηηο
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 (Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο
Ννκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε
ζέζπηζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 άξζξνπ 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ φπσο θαη ε
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο αλαγλψξηζεο παξηίδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγίαο 92/59 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε γεληθή αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ
παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
νδεγίαο 2001/18/ΔΚ
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ
παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
νδεγίαο 2001/18/ΔΚ
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο 93/43
νδεγίαο (ΔΟΚ)
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 853/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα
ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο
10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 854/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ
ηξνθίκσλ
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ
θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ
ηξνθίκσλ

Σελίδα 42

20PROC007229021 2020-08-27
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2074/2005 γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα πξντφληα βάζεη
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004 γηα ηελ παξέθθιηζε απφ ηνλ
θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004
15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.2075/2005 γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνπο
επίζεκνπο ειέγρνπο γηα αλίρλεπζε Trichinella ζην θξέαο
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) 853/2004, 882/2004 θαη
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ
18. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Πεξί Αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη Τγείαο
πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο πιηθψλ
θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ
θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ
22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1183/2006 πεξί ηεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαηάηαμεο ζθαγίσλ ησλ
ρνλδξψλ βννεηδψλ
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηε
ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.510/2006 ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ.2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα
25. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ
γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (εληαίνο
θαλνληζκφο ΚΟΑ)
26. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 361/2007/ΔΚ «Δκπνξία θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 12 κελψλ»
27. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 566/2008/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ηνπ
θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 12 κελψλ
28. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ
έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή
ςχμε ή θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη…πνπιεξηθψλ
29. Οδεγία 89/107/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα
πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα
αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί (94/34/ΔΚ, 292/97)
30. Οδεγία 89/107/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη φπσο έρεη απηή ηξνπνπνηεζεί
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31. Οδεγία 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλψηαησλ
πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ θπηνθαξκάθσλ επάλσ ή κέζα ζε νξηζκέλα πξντφληα
θπηηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηήζεηο απηήο
32. Σελ νδεγία 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο
πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά νξηζκέλσλ πξντφλησλ
δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 89/662/ΔΟΚ θαη 92/118/ΔΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 95/408/ΔΚ
ηνπ πκβνπιίνπ
33. Σελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 ΔΚ, 2005/26 ΔΚ, 2001/101/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ
αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ
34. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ
Όια ηα λσπά πνπιεξηθά ζα πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα ηεξνχληαη νη φξνη ησλ άξζξσλ 88,
88(1) θαη 89 ηνπ Κ.Σ.Π θαη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε Τγεηνλνκηθέο, Κηεληαηξηθέο θαη Κνηλνηηθέο
δηαηάμεηο.
χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1234/2007 (Παξάξηεκα XIV) λννχληαη σο:
«θξέαο πνπιεξηθψλ»: ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
θαη ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί άιιε επεμεξγαζία πιελ ηεο επεμεξγαζίαο κε ςχρνο.
«λσπφ θξέαο πνπιεξηθψλ»: ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ ην νπνίν δελ έρεη νπδέπνηε ζθιεξπλζεί κε ηε
δηαδηθαζία ςχρνπο πξηλ δηαηεξεζεί ζπλερψο ζε ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ -2 oCθαη φρη
πςειφηεξε απφ +4 oC.
Σα πνπιεξηθά λα είλαη θαηεγνξίαο Α ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΟΚ 1538/91 Άξζξν 6 ν νπνίνο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008, θαη λα πξνέξρνληαη απφ πνπιεξηθά απφιπηα πγηή, θπιψλ
θξεαηνπαξαγσγήο θαη ησλ δχν γελψλ, θαιά αλεπηπγκέλα ειηθίαο κέρξη ηξηψλ κελψλ, νιφθιεξα.
Α. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, ηξαρήινπο, άθξα απφ ηνλ ηαξζφ, ρσξίο θηεξά, έληεξα,
ηξαρεία, πλεχκνλεο θαη θεθάιη. Σν δέξκα δελ θέξεη ππνιείκκαηα θηεξψλ, ακπρέο, ζθαζίκαηα ή
αηκαηψκαηα. Λίγα κηθξά πνχπνπια, ηκήκαηα ζηειερψλ θαη ηξίρεο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πάλσ
ζην ζηήζνο, ηα πφδηα θαη ηηο άθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο (Καλνληζκφο ΔΟΚ 1538/91 ν νπνίνο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).
Β. Να έρνπλ εθηξαθεί κε 100% θπηηθή δηαηξνθή, ε νπνία λα πηζηνπνηείηαη απφ θξαηηθφ θνξέα
(AGROCERT).
Γ. Να είλαη αλέπαθα θαη αξηηκειή (Καλνληζκφο 1538/91) ρσξίο θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα,
αθαζαξζία ή αίκα, ρσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο, ρσξίο εμέρνληα
ζπαζκέλα θφθαια, ρσξίο ζνβαξνχο κψισπεο θαη ρσξίο ίρλε πξνεγνχκελεο θαηάςπμεο. Θα πξέπεη
λα ππάξρεη έλα θαλνληθφ θαη ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο, ζηελ πιάηε θαη ζηνπο κεξνχο
(Καλνληζκφο ΔΟΚ 1538/91 ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ 543/2008.
Γ. Να έρνπλ θαιή φςε. Σν θξέαο πξέπεη λα είλαη παρχ, ην ζηήζνο αλεπηπγκέλν, θαξδχ, καθξχ θαη
ζαξθψδεο, φπσο ζαξθψδε πξέπεη λα είλαη θαη ηα πφδηα.
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Δ. Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία, αθηηλνβνιία ή επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο ή
ππεξηψδεηο αθηίλεο ή επίδξαζε ιεπθαληηθψλ νπζηψλ πνπ δίλνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Να
κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε ρξσζηηθέο θπζηθέο ή ηερλεηέο, κε αληηβηνηηθά, κε ζπληεξεηηθέο ή
άιιεο νπζίεο πνπ λα απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο.
η. Να έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε πξηλ ηε ζθαγή θαη ηα νπνία θξίζεθαλ
θαηάιιεια πξνο ζθαγή γηα ηελ εκπνξία θξέαηνο πνπιεξηθψλ.
Ε. Να έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν κεηά ηε ζθαγή θαη λα έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα
αλζξψπηλε θαηαλάισζε.
Ζ. Μεηά ηε ζθαγή δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ κπθεηηάζεηο θαη αιινηψζεηο, κε θπζηνινγηθή νζκή ή
ρξψκα, θαθνήζεηο ή πνιιαπινχο φγθνπο.
Θ. Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη ηηο ζπζηάζεηο κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 1906/90 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 1990 ζρεηηθά κε
νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ, ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1177/2006 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.2160/2003 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
εηδηθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζαικνλέιαο
ζηα πνπιεξηθά.
Η. Να κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο νπζίεο
εμσγελνχο πξνέιεπζεο φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά θαη γεληθά απνπζία
θηεληαηξηθψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ.
Ηα. ε θάζε θνηφπνπιν ζα ππάξρεη ζήκαλζε, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο έγθξηζεο ΔΟΚ ηνπ
ζθαγείνπ, ε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο θαη ε εκεξνκελία αλάισζεο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ή ν ηφπνο
θαηαγσγήο (Καλνληζκφο 1337/2013 1ε Απξηιίνπ 2015).
ε θάζε ράξηηλε εμσηεξηθή δεχηεξε ζπζθεπαζία ε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο
ζήκαλζεο ηξνθίκσλ:
 ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο
θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ.1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ.1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο
1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ.λ608/2004 ηεο Δπηηξνπήο
 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1337/2013 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ
Καλ. αξηζκ. 1166/2011 φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο θάξηαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ
πξνέιεπζεο γηα ηα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ.
Ηβ. Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πνπιεξηθψλ ζα είλαη ε επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ζθαγήο απηψλ.
Ηγ. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο λσπψλ πνπιεξηθψλ απφ Σξίηε ρψξα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε
Τγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ (ζηελ Διιεληθή γιψζζα) φπσο νξίδεηαη απφ ην ΠΓ 420/1993, ΠΓ
291/1996 θαη ΠΓ 119/1997 (Α108).
Γηα ηα είδε:
1.ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΝΧΠΟ
2.ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΣΗ , ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ
3.ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ
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1.Νσπά νιόθιεξα θνηόπνπιαλα είλαη ηχπνπ Α΄ 65% αεξόςπθηα, βάξνπο ησλ 1200 – 1300
γξακκαξίσλ άλεπ απνθιίζεσλ ησλ αλσηέξσ ηηκψλ (αθξηβψο πξνζδηνξηδφκελσλ ) θαη
ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηην ησλ δέθα (10) ηεκαρίσλ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ
Διιεληθή γιψζζα:






Ζ νλνκαζία θαη ε θαηεγνξία ηνπ ζθαγείνπ (θαηεγνξία Α).
Ζ ρψξα πξνέιεπζεο.
Σν ζήκα ηεο θπηηθήο δηαηξνθήο.
Ζ επσλπκία θαη ε Έδξα ηεο Δπηρείξεζεο.
Ο αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ, θαη ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ
92/116/ΔΟΚ
 Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.
 Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.
Όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Π.Γ 291/1996 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗΗ, ζηνλ θαλνληζκφ
853/2004,854/2004.
2.Κνηόπνπιν κπνύηη θαη θνηόπνπιν ζηήζνο θηιέην: Σα ηεκάρηα ηνπ λσπνχ θνηφπνπινπ λα
πξνέξρνληαη απφ νιφθιεξα θνηφπνπια ηχπνπ Α 65% αεξόςπθηα, βάξνπο ησλ1200gr1300grθαη βάξνπο ηεκαρίσλ θαη ζα αθνξνχλ ηεκαρηζκέλα νπίζζηα ηεηαξηεκφξηα (κπνχηηα
λσπά) θαη ηεκαρηζκέλα ζηήζε λσπά, βάξνπο 300-350grγηα ηα κπνχηηα θαη 600-700gr γηα ηα
ζηήζε θαη θηιέηα θαη ζπζθεπαζκέλα (πξψηε ζπζθεπαζία), φρη ζθαθάθη, θαηά πξνηίκεζε
(VACUM) θαη ζε δεχηεξε ζπζθεπαζία κέζα ζε ραξηνθηβψηηα. Οη ζπζθεπαζίεο ζα είλαη
θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα θαη ζα θέξνπλ εηηθέηα φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο
έγθξηζεο ηεο ΔΔ ηνπ ζθαγείνπ ή ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ, ε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο, ε
εκεξνκελία ζθαγήο, ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ην βάξνο.
3. Γαινπνύια λα είλαη ηχπνπ 67%, ζθαγκέλε, απνπηεξσκέλε, ρσξίο θεθάιη θαη πφδηα πνπ
έρνπλ θνπεί ζηνπο ηαξζνχο ή έλα εθαηνζηφ θάησ απφ απηνχο θαη ρσξίο ην ζπθψηη, ην
ζηνκάρη θαη ηελ θαξδηά. Βάξνο εθάζηνπ ηεκαρίνπ 3-5kgθαη λα έρεη πξνεηνηκαζζεί κε ηνπο
ελδεδεηγκέλνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο.
ΖΜ: Σα αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελα βάξε έρνπλ ππνινγηζζεί ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηαπνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Ννζνθνκεία γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζηηηδνκέλσλ.
Σα ελ ιφγσ ρνξεγνχκελα λσπά πνπιεξηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πηελνζθαγείν πνπ έρεη
αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία (ΠΓ 56/1995), θαη Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ
πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξνηχπνπ ENISO22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο
θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ θαη λα θέξνπλ απαξαίηεηα ηε ζθξαγίδα (θνλθάξδα) ηνπ
θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ.
Σα ζθαγεία θαη ηεκαρηζηήξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα
ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκφ έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 79/2007 (Καζνξηζκφο ησλ
φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ
ζθαγείσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 882/2004
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ζθαγείσλ).
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
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1.Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν
ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Υίνπ, θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο
ζην Ννκφ Υίνπ, εθφζνλ ππάξρεη. Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ
θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξηζ.15523/2006. Όιεο νη
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ΄αξηζκφ.852/2004. Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά
κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004,
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
2.Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO
2200:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα
ηελ παξαγσγή- παξαζθεπή- επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζην πιαίζην ησλ απηνειέγρσλ, θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ είλαη παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο, πξέπεη λα
επηζπλάςεη:
1νλ Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 2200:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγή- παξαζθεπή ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ- παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ
ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κέζα- ςπγεία θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο
απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία φρη ρακειφηεξε απφ -2ν C
θαη φρη πςειφηεξε απφ +4 ν C, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα θέξνπλ
θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο (ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9).
Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο
Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο.
Καηά ηελ ψξα παξάδνζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη λα παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε
κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην Τγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ
παξάδνζεο ησλ πνπιεξηθψλ φπνπ απαηηείηαη, γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηε δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο
θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο. Σα είδε
θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη 24 ή 48 ψξεο
αλάινγα κε ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ, πξηλ ηελ παξάδνζε.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κσδηθφο Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο ρξήζεσο
2. Αγνξαλνκηθή δηάηαμε 14/89
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3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΟΚ 1906/90 ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο
πνπιεξηθψλ
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΟΚ 1538/91 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηνπλίνπ 1991 γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ελφςεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) ππ΄αξηζ.1906/90 ηνπ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ
5. ΠΓ 291/96 Δλδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία
116/92/ΔΟΚ
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζκ. 466/2001 γηα ηνλ θαζνξηζκφ κέγηζησλ ηηκψλ αλνρήο γηα
νξηζκέλεο πξνζκείμεηο ζηα ηξφθηκα θαη (ΔΚ) αξηζ. 2375/2001
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 άξζξν 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ φπσο θαη ε
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ.13 πεξί ελδείμεσο αλαγλψξηζεο παξηίδαο
πξντφληνο θαη ηεο νδεγίαο 92/59 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε γεληθή αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο.
9. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ
παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
νδεγίαο 2001/18/ΔΚ
10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ
ηξνθίκσλ
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 853/2004 Καλνληζκφο ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ
θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 854/2004 ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα
ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα
θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο 93/43
νδεγίαο (ΔΟΚ)
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ
θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ
15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα
ησλ ηξνθίκσλ
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2074/2005 γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα πξντφληα βάζεη
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004 γηα ηελ παξέθθιηζε απφ ηνλ
θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) 853/2004, 882/2004 θαη
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004
18. Νφκνο 3325 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Βηνκεραληθψλ- Βηνηερληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, ΦΔΚ 68,
ΣΑ, 11 Μαξηίνπ 2005
19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα
αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2006 γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2160/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
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πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ζην
πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζαικνλέιαο ζηα πνπιεξηθά
21. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Πεξί Αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη Τγείαο
πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο πιηθψλ
θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ
θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ
25. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηε
ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.510/2006 ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ
26. ΠΓ 79 ηνπ 2007. Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’
αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο
πξνέιεπζεο, ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε
απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ελαξκφληζε
ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ ππ’ αξηζκ. 2004/41/ΔΚ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
27. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ
γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (εληαίνο
θαλνληζκφο ΚΟΑ)
28. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ.1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ.2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα
29. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 543/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα
ην θξέαο πνπιεξηθψλ
30. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1086/2011 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.2160/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο
θαη ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηε
ζαικνλέια ζην λσπφ θξέαο πνπιεξηθψλ
31. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ.1337/2013 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ
έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή
ςχμε ή θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη… πνπιεξηθψλ
32. Οδεγία 89/107/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα
πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα
αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί (94/34/ΔΚ, 292/97)
33. Σελ νδεγία 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο
πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά νξηζκέλσλ πξντφλησλ
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δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 89/662/ΔΟΚ θαη 92/118/ΔΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 95/408/ΔΚ
ηνπ πκβνπιίνπ
34. Σελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο
ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 ΔΚ, 2005/26 ΔΚ, 2001/101/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ
αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ
35. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9.

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ
Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη Α’ πνηφηεηαο θαηεςπγκέλα θαηά κνλάδα (IQF) θαη λα πιεξνχλ ηνπο
φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ
(Άξζξα 92, 93). Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα είλαη ηππνπνηεκέλα νκνηφκνξθα θαηά κέγεζνο,
αλάινγα κε ην δεηνχκελν είδνο, ην δε βάξνο ηνπο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 240γξ θαη κεγαιχηεξν
ησλ 300γξ. Σα ηεκαρηζκέλα ςάξηα (θέηα) ζα παξαδίδνληαη κε δέξκα, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε
ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο, ην δε βάξνο ηεο εθάζηνηε θέηαο λα είλαη 240-260γξ πεξίπνπ.
Πξντόληα πέξαλ ησλ παξαπάλσ νξηδνκέλσλ βαξώλ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά.










Να έρνπλ άκεκπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο, ρσξίο ππνιείκκαηα αίκαηνο θαη
ζπιάρλσλ
Να κελ πεξηέρνπλ πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλφξγαλεο νπζίαο
Να κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια ή επηθίλδπλα πξνο
θαηαλάισζε
Να έρνπλ ππνζηεί βαζηά θαηάςπμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κελ έρνπλ
ππνζηεί επαλαθαηάςπμε
Να εκθαλίδνπλ, κεηά ηελ απφςπμή ηνπο, νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ λσπψλ
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
πγεηνλνκηθέο θαη θνηλνηηθέο νδεγίεο πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, ΠΓ 786/1978,
ΠΓ 290/90, ΠΓ 42/94 πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο καιαθίσλ θαη
αιηεπκάησλ
Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ
Κ.Σ.Π. άξζξα 61, 62, 62α, 92 θαη 93 θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ Νν9.
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΣΠ άξζξα 9, 11, 62α θαη ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε πξψηε (Α) ζπζθεπαζία, ζε πιαζηηθφ θχιιν, θαηάιιειε
γηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 26, 26α, 27 ηνπ ΚΣΠ θαη εληφο ραξηνθηβσηίνπ (Β) ζπζθεπαζία
(εμσηεξηθή ζπζθεπαζία) επηκειψο ζπζθεπαζκέλα θαη πνιχ θαιά θιεηζκέλα. Οη εμσηεξηθέο
ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα θέξνπλ ηαηλία αζθαιείαο πνπ ζα θαηαζηξέθεηαη κε ηελ απνζθξάγηζή ηνπο
θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο. ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ, ζε εκθαλέο θαη θαιά
ηνπνζεηεκέλν ζεκείν, κε επθξηλή θαη αλεμίηεια γξάκκαηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, νη εμήο ελδείμεηο:
Α. Σν νλνκαηεπψλπκν ή ν εκπνξηθφο ηίηινο ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηεο.
Β. Σν νλνκαηεπψλπκν ή ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο φπνπ έιαβε ρψξα ε θαηάςπμε
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Γ. Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ είδνπο
Γ. Ζ δψλε αιίεπζεο (FAO)
Δ. Ζ εκεξνκελία αιίεπζεο (εκέξα- κήλαο- έηνο)
Σ. Ζ εκεξνκελία θαηάςπμεο (εκέξα- κήλαο- έηνο)
Ε. Ζ αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ (εκέξα- κήλαο- έηνο).
Οη ελδείμεηο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, ηφζν επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ θαηεςπγκέλσλ
αιηεπκάησλ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηβσηίνπ, ζην νπνίν απηά επαλαζπζθεπάδνληαη.
Σα πξντφληα αιηείαο εγρψξηα, θνηλνηηθά, ηξίηεο ρψξαο, θαηά ηελ πψιεζή ηνπο, πξέπεη λα θέξνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή, νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ή ζηε
ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο, κε επαλάγλσζηα θεθαιαία γξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
Καλ(ΔΚ)104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, Καλ(ΔΚ) 2065/2001 ηεο Δπηηξνπήο «γηα θαζνξηζκφ ησλ
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ
ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ αιηείαο, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλ (ΔΚ) 1224/2009 πεξί ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ
θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ... θαη θαηαξγήζεσο ησλ
θαλνληζκψλ …» ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ (ΔΚ) 404/2011 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε
ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1224/2009 πεξί
ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο
θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο».
Σν πνζνζηό ηνπ επίπαγνπ ζηα απνθεθαιηζκέλα θαη εθζπιαρληζκέλα ςάξηα δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο βάξνπο. Σν πνζνζηό ηνπ επίπαγνπ ζε όια ηα
θαηεςπγκέλα επεμεξγαζζέληα αιηεύκαηα, δειαδή θηιέηα θαη θέηεο ςαξηώλ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο βάξνπο.
Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα ηεκαρίδνληαη ή ζα ζπζθεπάδνληαη ζε εξγαζηήξηα πνπ ζα δηαζέηνπλ
εγθεθξηκέλν θσδηθφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο θαη ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Σα
ζπζθεπαζηήξηα- ηεκαρηζηήξηα θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα
ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκφ έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 79/2007.
Σα ελ ιφγσ εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ
θξίζηκσλ ζεκείσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 56/1995 ή Ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ
ENISO 22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ παξαγσγή – απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. Ζ παξαιαβή
ησλ πξντφλησλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αγνξαλνκηθή δηάηαμε
4/2006/ΦΔΚ 851/7-7-6 (θαη ηελ ΤΑ Α2-1162/2004 ΦΔΚ 874/Β/14.6.2004). Βειηησκέλεο ξπζκίζεηο
ζην άξζξν 107α ηεο ΑΓ 14/89 ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζε
ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 290/ 1992 ΠΟΤ ΔΥΔΗ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ Α2-718-2014 (ΦΔΚ 2090/Β’/ 31-07-2014).
Οη κνξθέο ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, πνπ επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη ππφ ηνλ φξν φηη ην
πνζνζηφ ηνπ θεξφκελνπ επίπαγνπ (πγξνχ θάιπςεο) δελ ζα ππεξβαίλεη θαηά πεξίπησζε ην 10% ή
15%, έρεη σο εμήο:
Δίδνο αιηεχκαηνο

Μέγηζην πνζνζηφ επίπαγνπ

Φάξηα νιφθιεξα,
ςάξηα Α/Κ θαη εθζπιαρληζκέλα,

10%

ςάξηα ζε κεγάια ηεκάρηα
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Φηιέην θαη θέηεο ςαξηψλ,

15%

ςάξηα Α/Κ θαη εθζπιαρληζκέλα ρσξίο δέξκα
Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Κηεληαηξηθήο
ππεξεζίαο γηα εξγαζηεξηαθφ ή άιιν έιεγρν, θαηά ηελ παξαιαβή ή θαη κεηά απφ απηή.
Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ζα είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο.
Γηα ηα είδε:
1) ΒΑΚΑΛΑΟ θαηεςπγκέλνο Α/Κ απνιεπηζκέλνο 240-300γξ/ηεκάρην ,
2) ΓΑΛΔΟ θαηεςπγκέλνο θέηα 240-300γξ/ ηεκάρην
ΖΜ: Σα αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελα βάξε έρνπλ ππνινγηζζεί ζχκθσλα κε ηα κεξηδνιφγηαπνζνηνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Ννζνθνκεία.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
1.Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν
ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Υίνπ, θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο
ζην Ννκφ Υίνπ, εθφζνλ ππάξρεη.
Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο
ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξηζ.15523/2006. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε
θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
ππ΄αξηζκφ.852/2004. Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’
αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
2.Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
[ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000)]ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ENISO
2200:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα
ηελ παξαγσγή- παξαζθεπή- επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζην πιαίζην ησλ απηνειέγρσλ, θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δελ είλαη παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο, πξέπεη λα
επηζπλάςεη:
1νλΗζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 2200:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγή- παξαζθεπή ησλ
πξντφλησλ.
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ- παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
3.Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά νρήκαηα- ςπγεία θαη ζα
παξαδίδνληαη ζε ζεξκνθξαζία -18 ν C κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία
ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ηξνθίκσλ βαζεηάο
θαηάςπμεο θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζαιάκνπ κεηαθνξάο θαη ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη κε ην πξντφλ.
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Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ
Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο
Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο.
Καηά ηελ ψξα παξάδνζεο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη λα παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο αληίγξαθν ηνπ θαηαγξαθηθνχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε
κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Βηβιηάξην Τγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ
παξάδνζεο ησλ ηξνθίκσλ φπνπ απαηηείηαη, γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα
κε ηε δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο
θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Κ.Σ.Π. Άξζξα 92, 93
2. Πδ 786/1978 πεξί θηεληαηξηθήο επηζεψξεζεο αιηεπκάησλ θαη ΠΓ 290/92 ηξνπνπνίεζε ηνπ
ΠΓ 786/78
3. ΠΓ 290/92 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 786/78 πεξί ηεο θηεληαηξηθήο επηζεψξεζεο
λσπψλ, θαηεςπγκέλσλ θαη ινηπψλ ζπληεξεκέλσλ εδψδηκσλ αιηεπκάησλ» θαη ην άξζξν 11&7
εδάθην 6 ηνπ ΚΣΠ ζε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 89/395/ΔΟΚ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ
ΑΥ 804/90
4. Καλνληζκφο ΠΓ 412/94 πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο καιαθίσλ θαη
αιηεπκάησλ
5. Καλνληζκφο 2406/96/ΔΚ πεξί πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ
6. Αγνξαλνκηθή δηάηαμε 14/89 αξηζκφο 4, άξζξν 107 ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε
θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ
290/92
7. ΠΓ 79/2007-ΦΔΚ 95/Α’/3.5.2007 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα
ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα
θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη
ελαξκφληζε ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ ππ’ αξηζκ. 2004/41/ΔΚ Οδεγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
8. Καλνληζκφο 178/2002 (πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο
γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ίδξπζε ηεο
Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ
9. Καλνληζκφο 852/2004-Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ- πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο 93/43
νδεγίαο (ΔΟΚ)
10. Καλνληζκφο 853/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα
ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο
11. Καλνληζκφο 854/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο
12. Καλνληζκφο 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ
13. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 Πεξί αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ
Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
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14. Καλνληζκφο 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ
15. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1662/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Ννεκβξίνπ 2006 γηα ηξνπνπνίεζε
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο
16. Καλνληζκφο 178/2002 (εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18) γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ
φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΚΣΠ παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο αλαγλψξηζεο
παξηίδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγίαο 92/59 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή αζθάιεηα
ησλ ηξνθίκσλ
17. ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ 1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο
93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
18. Καλνληζκφο 852/2004 θαη ΚΤΑ 15523/8-2006 Κσδηθφο Αξηζκφο Έγθξηζεο ησλ Φπθηηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ
19. ΚΤΑ 15523/31-08-2006 άξζξν 4 θαη 5, θαη άξζξν 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξί αδεηνδφηεζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έγθξηζεο απηψλ
20. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 1020/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2008 γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.853/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο
γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.2076/2005 φζνλ αθνξά ηελ
επηζήκαλζε αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα απγά θαη ηα
πξντφληα απγψλ θαη νξηζκέλα πξντφληα αιηείαο
21. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1021/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17ε2 Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ Η,ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.854/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα
ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα
θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2076/2005 φζνλ αθνξά ηα
δψληα δίζπξα καιάθηα, νξηζκέλα πξντφληα αιηείαο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ επηθνπξεί θαηά ηνπ
επίζεκνπο ειέγρνπο ζηα ζθαγεία.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221951]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 2, ΧΙΟΣ, ΤΚ 82132
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΚΟΥΤΣΟΥΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ
- Τθλζφωνο: 22713/50258
- Θλ. ταχυδρομείο: promithion@xioshosp.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: www.xioshosp.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,CPV): ΚΕΑΤΑ (15119000-5)
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [96366]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε προμικεια: ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ, ομάδα «ΚΕΑΤΑ»
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *….]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : [50/2020]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο
(ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία·
3. απάτθ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Εάν ναι, αναφζρετε:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«απηνθάζαξζε»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:

*……+

Σελίδα 62

20PROC007229021 2020-08-27
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΑΦΑΛΙΘ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε [] Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να -[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
τισ περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
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αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία)
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ,
να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζροντα, εκτόσ εάν
:
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπνδείγκαηα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ - «ΚΡΕΑΣΑ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΕ

1
2
3
4
5
6
…..

ΤΝΟΛΑ
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ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ 9%

