
29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

«ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ»                                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05 Mαρτίου 20

4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:     5891

Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 162

ΤΗΛ.: 2531054497

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:   15812120-0, 15812200-5, 15811300-9, 

  15811511-1, 15811500-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 110.000€

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   Κυριακή 22 09:00 Μαρτίου 2020

ΑΔΑ: 6ΓΙ26-ΣΨΚ





Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ....................................................................................................................2

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............................................4

1.1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ.................................................................................4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ...................................................................4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ....4
1.4 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ.....................................................................................................5
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ...........................6
1.6 ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ...........................................................................................................6
1.7 ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ...................................................6

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ................................................................8

2.1    ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ..........................................................................................8
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης........................................................................................8
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης..........................................8
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων..........................................................................................8
2.1.4 Γλώσσα..................................................................................................................8
2.1.5 Εγγυήσεις..............................................................................................................9

2.2     ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ.....................................9
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής............................................................................................9
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής..........................................................................................10
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού..............................................................................................11
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.................................14
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα..................................................................15
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.. . .15
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.............................................................................15
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής..............................................................15

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών...........................15
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα και δικαιολογητικά κατακύρωσης....................................16

2.3     ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ.............................................................................................20
Κριτήριο ανάθεσης...............................................................................................20

2.4 ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ.............................................................22
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών....................................................................22
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.......................................................23
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».......25

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής...........................................................................25
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά.......................................................................................26

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών.............................................................................26
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.........................................................................27
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών............................................................................27

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....................................29

3.1 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ..............................................................29
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.............................................................29
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών.....................................................................................29

3.2 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ...................................................................................................30
3.3 ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ.........................................................................32
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ............................32

Σελίδα 2

ΑΔΑ: 6ΓΙ26-ΣΨΚ





3.5 ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ.............................................................................................34

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..........................................................................35

4.1 ΕΓΓΥΉΣΗ  ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ..................................................................................35
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ....................................................36
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ............................................................................36
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ.........................................................................................................36
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ.....................................................37
4.6 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ ΛΎΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ......................................................37

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................39

5.1 ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ.................................................................................................39
5.2 ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ.............................................39
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ..............41
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ................................................................................42

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.........................................................................................43

6.1 ΧΡΌΝΟΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΏΝ...................................................................................43
6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΏΝ - ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΥΛΙΚΏΝ.................................47
6.3 ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...................................................48
6.4 ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ-.........................................48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.................................................................................................................49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΓΕΝΙΚΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ..............................49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ.......................................................49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ................................................................................................54
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ .............................................72
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ....................................................75

Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6ΓΙ26-ΣΨΚ





1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

Ταχυδρομική διεύθυνση Στρατόπεδο  «ΛΓΟΥ  ΒΙΚΤΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ»

Πόλη Κομοτηνή

Ταχυδρομικός Κωδικός 69100

Κωδικός ΝUTS EL 513 (Ροδόπη)Ροδόπη)

Τηλέφωνο 2531054497

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο str-29-mp-taxpz-gep@army.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Πετρίδου Γιολάνδα

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η  29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ (Ροδόπη)Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής αφορά την εθνική άμυνα.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι ο Ν.4412/2016

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση μέσω της  διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται  μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, 4ο Επιτελικό Γραφείο, τηλ.2531054497. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με
τις οριζόμενες προθεσμίες του άρθρου 121 για τις συμβάσεις κάτω των ορίων. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΕΣ (Ροδόπη)ΕΦ1.011.202.00.000.00,
με Λογαριασμό Εξόδων 2410901001, του προϋπολογισμού). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι  η  προμήθεια  ειδών  κυλικείου,  για  την  κάλυψη  των
αναγκών των Μονάδων της ΠΕ Ροδόπης. 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθου κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ONOMΑΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
Πίτες 15812120-0 20.000 €

Γλυκά 15812200-5     30.000 €

Κρουασάν 15811300-9 20.000 €
Έτοιμα Σάντουιτς 15811511-1 20.000 €
Παρασκευασμένα
Προϊόντα Άρτου

15811500-1 20.000 €

Αν προκύψουν ισότιμες προσφορές θα γίνει κλήρωση για τον ανάδοχο, όπως προβλέπει
το άρθρο 90 του (Ροδόπη)β) σχετικού.

Το κριτήριο κατακύρωσης να είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
(Ροδόπη)χαμηλότερη  τιμή),  κατά  είδος.  Περισσότερες  λεπτομέρειες  αναγράφονται  στην
παράγραφο 2.3. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.000 € , χωρίς ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός εξαμήνου.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 89291.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Ροδόπη)Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4013/2011 (Ροδόπη)Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν.  3861/2010 (Ροδόπη)Α’  112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

του ν. 3548/2007 (Ροδόπη)Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 2859/2000 (Ροδόπη)Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του  π.δ  28/2015  (Ροδόπη)Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”, 

του π.δ. 39/2017 (Ροδόπη)Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων
της  Α.Ε.Π.Π.  της  με  αρ.  57654  (Ροδόπη)Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
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της  με  αρ.  56902/215 (Ροδόπη)Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού Οικονομίας  και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΚΤΠ «Κώδικας Τροφίµων και Ποτών»

ΣΚ 422-10 (Ροδόπη)Έλεγχος Τροφίμων)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  Κυριακή  22 09:00
Μαρτίου  2020.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
σε έντυπη μορφή στην 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, μέχρι την Πέμπτη 26 12:00 Μαρ 2020. 

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ροδόπη)Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Ροδόπη)ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

Προκήρυξη (Ροδόπη)περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
(Ροδόπη)στην τοπική εφημερίδα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»,  σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (Ροδόπη)περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Ροδόπη)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  το
www  .  army  .  gr  

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
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κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το εθνικό δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις  ή  διεθνείς διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά  και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η προκήρυξη σύμβασης  

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ροδόπη)ΤΕΥΔ)

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ροδόπη)ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία
του 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  το  αργότερο
δέκα  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της  παρούσας,  στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή από εκείνους  που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια  που
τους  έχουν  χορηγηθεί  (Ροδόπη)όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.
Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται. 

2.1.4    Γλώσσα

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική.  Τυχόν  ενστάσεις  ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Ροδόπη)Α΄188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας είτε  από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
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Τα  αποδεικτικά  έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Ροδόπη)Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο. 

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά
ιδρύματα  ή  χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  κατά  την  έννοια  των
περιπτώσεων  β΄  και  γ΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  14  του  ν.  4364/  2016  (Ροδόπη)Α΄13),  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την
ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (Ροδόπη)στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος  της  ένωσης),   ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και  ββ) ότι  σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο
εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (Ροδόπη)5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  και  ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον  αριθμό και  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής, όπως στο Παράρτημα V

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ροδόπη)Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής τους. Η επιλεγείσα ένωση,
εφόσον  της  ανατεθεί  η  σύμβαση,   είναι  δυνατόν  να  υποχρεωθεί  να  περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον η προσφορά που θα υποβληθεί,
να είναι κοινή και να υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (Ροδόπη)συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την  έγκυρη συμμετοχή στη  διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (Ροδόπη)προσφέροντες),   εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ως εξής: 

ΠΊΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΚΑΙ   Y  ΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ  

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

2%

15812120-0 Πίτες 20.000 € 400 €

15812200-5 Γλυκά 30.000 € 600 €

15811300-9 Κρουασάν 20.000 € 400 €

15811511-1 Έτοιμα Σάντουιτς 20.000 € 400 €

15811500-1
Παρασκευασμένα
Προϊόντα Άρτου

    20.000 € 400 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι  η  εγγύηση καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα  άρθρα  2.2.3  έως  2.2.8,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Στην
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει  να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην
προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  η  εγγύηση
συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
(Ροδόπη)διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (Ροδόπη)εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (Ροδόπη)εάν πρόκειται  για
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (Ροδόπη)ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (Ροδόπη)ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της  απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου  της 22ας Ιουλίου 2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας  στον ιδιωτικό τομέα (Ροδόπη)ΕΕ  L 192 της  31.7.2003,  σ.  54),
καθώς και  όπως ορίζεται  στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ροδόπη)ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Ροδόπη)Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Ροδόπη)ΕΕ  L 164
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Ροδόπη)ΕΕ  L
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309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.
3691/2008 (Ροδόπη)Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Ροδόπη)ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Ροδόπη)Α΄ 215).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ροδόπη)Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ροδόπη)Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (Ροδόπη)IKE),  η  υποχρέωση  του
προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Ροδόπη)Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά  στον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  σε  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (Ροδόπη)α) έως (Ροδόπη)στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (Ροδόπη)5)  έτη  από  την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται  ο οικονομικός φορέας, όταν έχει  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

γ)  όταν  έχουν  επιβληθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό
διάστημα  δύο  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς: (Ροδόπη)1) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Ροδόπη)Β΄ 266), όπως
εκάστοτε  ισχύει,  ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν
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αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους  ή (Ροδόπη)2) δύο πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (Ροδόπη)2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(Ροδόπη)α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016, 

(Ροδόπη)β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των
καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  αυτή,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του
λειτουργίας, 

(Ροδόπη)γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί  να θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα, 

(Ροδόπη)ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, 

(Ροδόπη)στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, 

(Ροδόπη)ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας, 

(Ροδόπη)η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(Ροδόπη)θ)  εάν  η  29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ  μπορεί  να αποδείξει,  με  κατάλληλα μέσα ότι  έχει  διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (Ροδόπη)α) έως (Ροδόπη)θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (Ροδόπη)3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος. 

2.2.3.4. Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη
διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις  παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2. γ  και  2.2.3.4  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία
προκειμένου  να  αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (Ροδόπη)αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει
αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό
επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Ροδόπη)Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (Ροδόπη)ΦΕΚ 279 τεύχος
ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του
άρθρου 73 του ν.4412/2016). 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ροδόπη)Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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Για το λόγο αυτό υποβάλλεται από τους υποψηφίους αναδόχους, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή
Πιστοποιητικό  Εμπορικού/Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου  ή  αντιστοίχου  άλλου  κράτους
μέλους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι τυχόν
αλλαγές  στο  καταστατικό  της  εταιρείας  καθώς  και  ότι  δεν  τελούν  σε  κατάσταση
πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται  να  προσκομίσουν  φωτοαντίγραφα  των  Αδειών  Κυκλοφορίας  των  οχημάτων
μεταφοράς  των  ειδών  του,  συνοδευόμενα  από  σχετική  Βεβαίωση  Καταλληλότητας
Οχήματος.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(Ροδόπη)1)  Απαιτείται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  διαθέτουν πιστοποιητικά  διασφάλισης
ποιότητας που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή HACCP από ιδιωτικό φορέα, που
να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης, μέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (Ροδόπη)Μ.L.A) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που
απαιτείται ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα με το είδος
και τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

(Ροδόπη)2) Απαιτείται  οι  οικονομικοί  φορείς  να  χαρακτηρισθούν  ως  «ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ  για  τη
Στρατιωτική  Υπηρεσία»,  από  την  επιτροπή  προελέγχου  βιοµηχανιών  -  βιοτεχνιών.  Η
αξιολόγηση  και  το  Φύλλο  Επιθεώρησης  Βιοµηχανιών  –  Βιοτεχνιών  Τροφίµων
προσκομίζονται στην 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ με μέριμνα της στρατιωτικής υπηρεσίας.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας  (Ροδόπη)της  παραγράφου  2.2.5)  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ροδόπη)ΤΕΥΔ)
(Ροδόπη)Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα  III το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (Ροδόπη)ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ροδόπη)www.eaadhsy.gr) και (Ροδόπη)www.hsppa.gr ).

Σε όλες τις περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ροδόπη)ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
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φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για
το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος αυτού,  όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το
Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (Ροδόπη)ΤΕΥΔ),  υποβάλλεται  χωριστά  από κάθε
μέλος της ένωσης.

2.2.8.2  Αποδεικτικά μέσα και δικαιολογητικά κατακύρωσης

Α. Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την
υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας  ή ένωση αυτών στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (Ροδόπη)παράγραφοι
2.2. 5 και 2.2.6 ).

Ο οικονομικός φορέας  υποχρεούται  να αντικαταστήσει  έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  των  παραγράφων  2.2.3.1,  2.2.3.2,  2.2.3.3  και
2.2.3.4 .

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (Ροδόπη)3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες
και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά
έγγραφα (Ροδόπη)λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής,  και  έχουν επικυρωθεί  από
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δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ροδόπη)Ν4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι
απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(Ροδόπη)APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Ροδόπη)Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (Ροδόπη)βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ροδόπη)Ν  4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α'  της  παρ.  2  του  άρθρου  1  του  νόμου
4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, οι
προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά, κατακύρωσης:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους  ή της χώρας καταγωγής ή  της  χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (Ροδόπη)3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης  του  ως άνω αποσπάσματος  εφαρμόζεται  επίσης  και  στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ροδόπη)Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ροδόπη)Ο.Ε.
και  Ε.Ε.),  για  τους  διαχειριστές,  και  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών  (Ροδόπη)Α.Ε.),  τον
Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σηµειώνεται  ότι,  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  φέρει
καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συµµετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκοµίσουν  τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

β) Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  που
εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα.  Το
πιστοποιητικό  ότι  το  νομικό  πρόσωπο  δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από
το  Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά
πρόσωπα (Ροδόπη)ατομικές επιχειρήσεις)  δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί  μη θέσεως σε
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,  για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  με  εκτύπωση  της  καρτέλας
“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας,  υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχει επιβληθεί  πρόστιμο σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς. 
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(Ροδόπη)Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,  χωρίς  να  απαιτείται  επίσημη  δήλωση  του
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Ροδόπη)ΣΕΠΕ) σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού)

B.2.  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.

Β.3. Για την απόδειξη της τήρησης των υποχρεώσεων στον  κοινωνικοασφαλιστικό τομέα,
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (Ροδόπη)κύριας και
επικουρικής).  Αυτή  θα  αφορά  όλους  τους  απασχολούµενους  µε  οποιαδήποτε  σχέση
εργασίας στην επιχείρησή του (Ροδόπη)συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) και όχι µόνο τους
εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, [εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (Ροδόπη)3) μήνες πριν από την
υποβολή του].

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας  εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς
τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα
πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται  από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους. 

Β.5.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:

α.  Για  Ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα  με  τη  μορφή  Ανωνύμου  Εταιρείας  (Ροδόπη)ΑΕ)  ή
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ροδόπη)ΕΠΕ): 

(Ροδόπη)1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.
(Ροδόπη)2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
(Ροδόπη)3) Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή.
(4) Βεβαίωση της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση διοικητικής  ή  δικαστικής  Αρχής,

από  την  οποία  να  προκύπτουν  οι  τυχόν  μεταβολές,  που  έχουν  επέλθει  στο  νομικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
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(Ροδόπη)5) Πρακτικό  απόφασης  ΔΣ  περί  εγκρίσεως  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  και
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.

β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ροδόπη)ΟΕ ή ΕΕ):

(Ροδόπη)1) Επίσημο  αντίγραφο  ή  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  του  συμφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε
ισχύ καταστατικού της εταιρείας.

(Ροδόπη)2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια Αρχή.

γ. Για  αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

(Ροδόπη)1) Ανάλογα  με  τη  μορφή  τους,  αντίστοιχα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  και
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους 3.α. ή 3.β., τα
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα
οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα
μητρώα εταιριών και  το  τελευταίο  σε  ισχύ  καταστατικό,  και  οι  λοιπές  πληροφορίες  και
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

(Ροδόπη)2) Σε  περίπτωση  που  η  χώρα  προέλευσης  δεν  εκδίδει  κάποιο  αντίστοιχο
πιστοποιητικό,  αυτό  αντικαθίσταται  από  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν.
1599/1986  (Ροδόπη)ΦΕΚ  Α'  75)  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του  υποψηφίου,  από  την  οποία
προκύπτει ότι: 

(Ροδόπη)α) Δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.

(Ροδόπη)β) Ο Υποψήφιος πληρεί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο, που πρέπει να
συνοδεύεται  από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

δ. Συνεταιρισμοί:

Κατά  περίπτωση,  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  αντιστοίχως  ανωτέρω.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (Ροδόπη)ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ και υπογράφονται ψηφιακά από
αυτόν.

ε. Ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

(Ροδόπη)1) Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  το  κάθε  μέλος,  που
συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. 

(Ροδόπη)2) Δήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας,  υπογεγραμμένης υποχρεωτικά
από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη,  στην  οποία  θα  φαίνεται  το  αντικείμενο  εργασιών  του  καθενός  από  τους
συμμετέχοντες,  ο  εκπρόσωπος  της  ένωσης  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  το
πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή της
κοινοπραξίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1η: Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών ορισμένα από
τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο
πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  ένορκη
βεβαίωση, μεταφρασμένη στα ελληνικά, του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών ή, στα κράτη
όπου  δεν  προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  με  υπεύθυνη  δήλωση,  μεταφρασμένη  στα
ελληνικά,  του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού της  χώρας του  υποψήφιου

Σελίδα 19

ΑΔΑ: 6ΓΙ26-ΣΨΚ





παρόχου υπηρεσιών στην οποία θα βεβαιώνεται  ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών
δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  υποβληθεί
υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  πάροχο  υπηρεσιών  στον  οποίο  πρόκειται  να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

2η: Προσφορά Ενώσεων / Κοινοπραξιών:

Ι. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας
ευθύνεται  εις  ολόκληρο.  Σε  περίπτωση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  του  εν  λόγω
διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

ΙΙ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας
βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις
υποχρεώσεις  της  ένωσης  ή  της  κοινοπραξίας  κατά  τον  χρόνο  αξιολόγησης  των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

ΙΙΙ. Εάν  η  παραπάνω  ανικανότητα  προκύψει  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και
στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να
εγκριθεί  με απόφαση της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν.
4412/2016.

Β.7. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες
άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η
ως  άνω  δέσμευση  θα  μπορούσε  να  προκύπτει  από  ιδιωτικό  συμφωνητικό  μεταξύ
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο μέσο. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, βάσει τιμής. Μονάδα μέτρησης είναι το τεμάχιο. 

Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος τροφίμου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Στο ΕΣΗΔΗΣ έχουν δημιουργηθεί γραμμές για κάθε είδος (Ροδόπη)παράδειγμα είναι οι τυρόπιτα, η
κασερόπιτα κτλ) μίας κατηγορίας τροφίμων (Ροδόπη)πχ πίτες, έτοιμα σάντουιτς κτλ). Ως ανάδοχος
θα  επιλεγεί  ο  οικονομικός  φορέας  που  θα  κάνει  την  καλύτερη  προσφορά  (Ροδόπη)τιμή  ανά
μονάδα) για κάθε είδος. Ένας φορέας μπορεί να αναδειχτεί ανάδοχος, για κάποιο είδος και
όχι υποχρεωτικά για όλη την κατηγορία CPV.

Οι οικονομικοί  φορείς μπορούν να κάνουν προσφορά είτε  για όλα τα είδη, είτε  και  για
συγκεκριμένα είδη, χωρίς να χρειάζεται να κάνει προσφορά για όλη την κατηγορία. 

Τονίζεται  ότι,  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλο  το  είδος.
Δηλαδή,  ένας  φορέας  που  θα  υποβάλει  προσφορά  για  το  είδος  «ΤΥΡΟΠΙΤΑ»  θα
καταθέσει  την εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί  σε όλο το  CPV:15812120-0 (Ροδόπη)ΠΙΤΕΣ).
Αντίθετα η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα αντιστοιχεί  στο τμήμα της σύμβασης που θα
καλύψει και το ακριβές ποσό θα καθοριστεί αργότερα ανά μειοδότη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΙΤΕΣ  (Ροδόπη)CPV:15812120-0)

1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 1η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

2 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 2η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

3 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 3η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

4 ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 4η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

5 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 5η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

6 ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 6η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

7 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 7η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

8 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 8η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

9 ΠΕΪΝΙΡΛΙ (Ροδόπη)150 ΓΡ.) 9η γραμμή «ΠΙΤΕΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (Ροδόπη)CPV: 15811511-1)

1 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 1η γραμμή «ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

2 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 2η γραμμή «ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

3 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 3η γραμμή «ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

4
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ 

Ή ΠΑΡΙΖΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

4η γραμμή «ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

5 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΣΑΛΑΜΙ ΜΠΥΡΑΣ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 5η γραμμή «ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

6 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΜΠΡΙΖΟΛΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 6η γραμμή «ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

7 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ (Ροδόπη)100 ΓΡ.) 7η γραμμή «ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

8 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 8η γραμμή «ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» στο ΕΣΗΔΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ  (Ροδόπη)CPV: 15811500-1)

1 ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (Ροδόπη)150 ΓΡ.)
1η γραμμή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΤΟΥ» στο ΕΣΗΔΗΣ

2 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)
2η γραμμή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΤΟΥ» στο ΕΣΗΔΗΣ

3 ΤΣΟΥΡΕΚΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)
3η γραμμή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΤΟΥ» στο ΕΣΗΔΗΣ

4 ΚΟΥΛΟΥΡΙ (Ροδόπη)80 ΓΡ.)
4η γραμμή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΤΟΥ» στο ΕΣΗΔΗΣ

5 ΤΟΣΤ ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)
5η γραμμή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΤΟΥ» στο ΕΣΗΔΗΣ

6 ΤΟΣΤ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)
6η γραμμή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΤΟΥ» στο ΕΣΗΔΗΣ

7 ΤΟΣΤ ΤΟΝΟΥ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)
7η γραμμή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΤΟΥ» στο ΕΣΗΔΗΣ

ΓΛΥΚΑ (Ροδόπη)CPV:15812200-5)

1 ΚΕΪΚ ΦΡΟΥΤΟΥ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 1η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

2 ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 2η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

Σελίδα 21

ΑΔΑ: 6ΓΙ26-ΣΨΚ





Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3 ΚΕΪΚ ΑΝΑΜΙΚΤΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 3η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

4 ΜΗΛΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 4η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

5 ΝΤΟΝΑΤΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 5η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

6 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 6η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

7 ΚΑΝΤΑΪΦΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 7η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

8 ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 8η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

9 ΡΑΒΑΝΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 9η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

10 ΣΑΜΑΛΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 10η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

11 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 11η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

12 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 12η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

13 ΕΙΔΗ ΠΑΣΤΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 13η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

14 ΕΚΛΕΡ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 14η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

15 ΚΩΚ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 15η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

16 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 16η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

17 ΜΙΛΦΕΪΓ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 17η γραμμή «ΓΛΥΚΑ» στο ΕΣΗΔΗΣ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ (Ροδόπη)CPV:15811300-9)

1
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (Ροδόπη)90

ΓΡ.)
1η γραμμή «ΚΡΟΥΑΣΑΝ» στο ΕΣΗΔΗΣ

2 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΚΑΚΑΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 2η γραμμή «ΚΡΟΥΑΣΑΝ» στο ΕΣΗΔΗΣ

3
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ 

“BUENO” (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

3η γραμμή «ΚΡΟΥΑΣΑΝ» στο ΕΣΗΔΗΣ

4
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΒΕΡΙΚΟΚΟ (Ροδόπη)90

ΓΡ)
4η γραμμή «ΚΡΟΥΑΣΑΝ» στο ΕΣΗΔΗΣ

5
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ (Ροδόπη)90

ΓΡ)
5η γραμμή «ΚΡΟΥΑΣΑΝ» στο ΕΣΗΔΗΣ

6 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΚΕΡΑΣΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 6η γραμμή «ΚΡΟΥΑΣΑΝ» στο ΕΣΗΔΗΣ

7
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΦΡΑΟΥΛΑ (Ροδόπη)90

ΓΡ.)
7η γραμμή «ΚΡΟΥΑΣΑΝ» στο ΕΣΗΔΗΣ

8 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.) 8η γραμμή «ΚΡΟΥΑΣΑΝ» στο ΕΣΗΔΗΣ

Όπως  φαίνεται  από  τον  παραπάνω  πίνακα,  στο  ΕΣΗΔΗΣ  θα  δημιουργηθούν  εννέα
γραμμές με τον κωδικό ΠΙΤΕΣ  (Ροδόπη)CPV:15812120-0). Η 1η θα αφορά το είδος «ΤΥΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100
ΓΡ.)», η δεύτερη το είδος «ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)», η τρίτη το είδος «ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100
ΓΡ.) κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει για όλα τα είδη. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά
(Ροδόπη)τιμή ανά τεμάχιο) για όποια γραμμή επιθυμούν.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Σε  έντυπη μορφή θα υποβληθεί συμπληρωμένο το Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
όπως στο Παράρτημα  IV.
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Στην  ειδική  φόρμα στην  πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  ο  προμηθευτής  θα
προσφέρει/αναγράψει τιμή, όπως εξηγήθηκε παραπάνω (Ροδόπη)παρ. 2.3).

Οι προσφορές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (Ροδόπη)προβλεπόµενοι
φόροι,  δασµοί,  ασφάλιστρα,  µεταφορικά έξοδα,  και  άλλες σχετικές  δαπάνες)  εκτός του
ΦΠΑ.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,
απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του
(Ροδόπη)συμπεριλαμβανομένης  της κατανομής αμοιβής μεταξύ  τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από
έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών  πιστοποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (Ροδόπη)ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ροδόπη)Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Ροδόπη)ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα  (Ροδόπη)ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται  ότι,  οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  την  υποχρέωση  να
υπογράφουν  τα  δικαιολογητικά  που  υποβάλλουν  με  την   προσφορά  τους,  με  χρήση
προηγμένης  ηλεκτρονικής  υπογραφής,  αλλά  μπορεί  να  τα  αυθεντικοποιούν  με
οποιονδήποτε  άλλο  πρόσφορο  τρόπο,  εφόσον  στη  χώρα  προέλευσής  τους  δεν  είναι
υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες  σύναψης
δημοσίων  συμβάσεων.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  αίτηση  συμμετοχής  συνοδεύεται  με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση   προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  ή  ότι  στην  χώρα  προέλευσης  δεν  είναι
υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  για  την  συμμετοχή  σε
διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  του  προηγούμενου
εδαφίου  φέρει  υπογραφή έως  και  δέκα  (Ροδόπη)10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο
9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
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ΕΣΗΔΗΣ, η  29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ  θα ρυθμίσει  τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(Ροδόπη)α) έναν (Ροδόπη)υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(Ροδόπη)β) έναν (Ροδόπη)υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα
δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται  με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν την τεχνική  και  οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην
συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ηλεκτρονικού
αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (Ροδόπη)υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Ροδόπη)Α’ 94), είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης.

Εντός τριών (Ροδόπη)3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και  δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο στην 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,  Στρατόπεδο «Λγου (Ροδόπη)ΠΖ) Βίκτωρα
Παράσχου», Κομοτηνή, ΤΚ 69100, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία
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απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα 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. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι,  ενδεικτικά,  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα έγγραφα  τα  οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και
τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Ροδόπη)Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη
μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη  προθεσμία  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία   που  έχουν  υποβάλει
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:

α)  T  υποποιημένο  έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),   όπως προβλέπεται  στην
παρ.  4  του  άρθρου  79  του  ν.  4412/2016,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8.1.  της
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το
οποίο έχει  αναρτηθεί,  και  σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου  doc,  στη  διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

β)  Εγγύηση  συμμετοχής,  σύμφωνα  με  τo άρθρο  72  του  Ν.4412/2016  και  τις
παραγράφους 2.1.5, 2.2.2 και 2.3 της παρούσας διακήρυξης.

γ)  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (Ροδόπη)απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην  περίπτωση που  χώρα δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται  τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του
άρθρου 2.2.4 (Ροδόπη)απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (Ροδόπη)30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή  τους, εκτός  αν,  σύμφωνα  με  τις  ειδικότερες  διατάξεις  αυτών,  φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

δ)  Για την  απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
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την  εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (Ροδόπη)πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (Ροδόπη)30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (Ροδόπη)όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι  εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις
των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 (Ροδόπη)Λόγοι Αποκλεισμού). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2   Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή:

α)  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρµογής   HACCP  ,   από ιδιωτικό φορέα, που να
είναι  διαπιστευµένος  από  το  ΕΣΥΔ  ή  από  φορέα  διαπίστευσης  µέλος  της  Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη διαπίστευση και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (Ροδόπη)ΜLA) αυτής, ή  κατά το πρότυπο ΕΝ    ISO   22000:2005  ,  στην έκταση που
απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρµογής του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής του ΕΦΕΤ.

β) Οι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των Αδειών Κυκλοφορίας των
οχημάτων  μεταφοράς  των  ειδών  του,  συνοδευόμενα  από  σχετική  Βεβαίωση
Καταλληλότητας Οχήματος.

2.4.4     Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /  Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται  η οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και
να περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς. Συγκεκριμένα, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων στη διαδικασία, για
τον τρέχοντα διαγωνισμό και σε ότι αφορά στην συμπλήρωση – κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς, ισχύουν τα εξής: 

Στο διαγωνισμό θα κατατεθούν υποχρεωτικά δύο (Ροδόπη)2) οικονομικές προσφορές. Μια αυτή
του Παραρτήματος  IV και μια δεύτερη, αυτή που παρέχει  το Σύστημα (Ροδόπη)πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ).    

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
0,0839%, ΜΤΣ 4%,  ΟΓΑ χαρτόσημο 0,01678%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% και Α.Ε.Π.Π. 0,06% .
Συνολικά 4,23068%.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω τιμής  θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι  προσφερόμενη  τιμή  θα  είναι  σταθερή  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζεται. 
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που  καθορίζεται  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα,  β)  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τεσσάρων  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την
παράγραφο  2.2.2.  της παρούσας,  κατ'  ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 29 Μ/Π
ΤΑΞΠΖ κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί
το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της σύμβασης εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H 29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α)  η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που
ορίζεται  πιο  πάνω και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Ροδόπη)Γενικοί  όροι  υποβολής
προσφορών),  2.4.2.  (Ροδόπη)Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Ροδόπη)Περιεχόμενο
φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  2.4.4.  (Ροδόπη)Περιεχόμενο
φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Ροδόπη)Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1.  (Ροδόπη)Αποσφράγιση και  αξιολόγηση
προσφορών),  3.2  (Ροδόπη)Πρόσκληση υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου)  της
παρούσας

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την  29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η)  η οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο
της  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ  (Ροδόπη)Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

       Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (Ροδόπη)υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» την Πέμπτη 26 13:00 Μαρτίου 2020.

       Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (Ροδόπη)υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
προβαίνει  στην  αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων  πιστοποιημένων στο  Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των
τεχνικών  προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής
έκρινε  πλήρη.  Η  αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των τεχνικών προσφορών θα
συνταχθεί  ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω όργανο,  μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, προκειμένου η τελευταία
να ορίσει  την  ημερομηνία  και  ώρα αποσφράγισης  του  (Ροδόπη)υπο)φακέλου των  οικονομικών
προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
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δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του  προσωρινού
αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της
σύμβασης, η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά
ανώτατο όριο δέκα (Ροδόπη)10)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  Στην
περίπτωση αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα 88 και  89  ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η
εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε
της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε
του  αποφαινομένου  οργάνου  της  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ,  κατά  τη  διαδικασία  έγκρισης  του
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών
εξηγήσεων  εκ  μέρους  των  προσφερόντων  ενσωματώνεται  στην  ως  κατωτέρω  ενιαία
απόφαση.

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με
κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της
κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται
τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων (Ροδόπη)«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

Για όσους από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες - οικονοµικούς φορείς κριθεί
ότι  τα  δικαιολογητικά  τους  είναι  αποδεκτά,  ελέγχονται  από  την  επιτροπή υγειονοµικής
επιθεώρησης  (Ροδόπη)επιτροπή  προελέγχου  βιοµηχανιών  -  βιοτεχνιών).  Η  υπόψη  επιτροπή
ελέγχει  τις  εγκαταστάσεις  των διαγωνιζοµένων και  συντάσσει  έκθεση,  σύµφωνα µε  το
Στρατιωτικό Κανονισµό 410-1. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου δίνονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

∆ιευκρινίζεται  ότι,  οι  οικονοµικές  προσφορές  όσων  διαγωνιζοµένων  έχουν  απορριφθεί
βάσει  δικαιολογητικών  ή  από  τα  αποτελεσματα  της  υγειονοµικής  επιθεώρησης,  δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σε αυτούς.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (Ροδόπη)«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(Ροδόπη)10)  ημερών από την  κοινοποίηση  της  σχετικής   έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα
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αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Ροδόπη)Α΄  74)  όλων  των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως έγγραφα νομιμοποίησης και ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης  

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  (Ροδόπη)«προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται
κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (Ροδόπη)3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία
υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Ροδόπη)Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με  την  παραλαβή  των ως άνω δικαιολογητικών,  το  σύστημα εκδίδει  επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει  ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν,  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος υποβάλει  εντός  της  προθεσμίας  της  παρ.
5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  την  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ  ζητήσει  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου  79  παρ.  5  εδαφ.  α’  του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που
υπέβαλε  την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)   κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα με τα  άρθρα 2.2.3
(Ροδόπη)λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (Ροδόπη)κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ για μεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι
πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου (Ροδόπη)οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του. 
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Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει ότι
πληροί  τα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις  παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού  από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου
στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα του  ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και  της  εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ θα κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε
προσφέροντα,  που δεν έχει  αποκλειστεί  οριστικά,  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφόσον  η
αναθέτουσα  αρχή  δεν  την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  δεν  έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης,  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της
απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.  και  σε  περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της
απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της  αίτησης,  με  την  επιφύλαξη  της
χορήγησης  προσωρινής  διαταγής,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  τελευταίο  εδάφιο
της παραγράφου  4  του  άρθρου  372 του  ν.4412/2016,

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει,  στην περίπτωση που απαιτείται,  έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ  θα προσκαλέσει  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία,
για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος,  ο οποίος έχει  ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει  ή είχε υποστεί  ή ενδέχεται  να υποστεί  ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής
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Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται  να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της  ΑΕΠΠ κατά  της σχετικής  πράξης  ή παράλειψης της  αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (Ροδόπη)10) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό
έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού  αρχείου  Portable  Document  Format  (Ροδόπη)PDF),  το  οποίο
φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το  παράβολο  επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί  ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται  με απόφαση της
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’
εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (Ροδόπη)1) προσφορά
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο της
διαγωνιστικής  διαδικασίας,  εκτός  αν  ζητηθούν  προσωρινά  μέτρα  προστασίας  κατά  το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ροδόπη)ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η  ΑΕΠΠ  αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμότητας  των  προβαλλόμενων
πραγματικών  και  νομικών  ισχυρισμών  της  προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της
αναθέτουσας  αρχής  και,  σε  περίπτωση  παρέμβασης,  των  ισχυρισμών  του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (Ροδόπη)εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (Ροδόπη)20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη
διενέργεια της διαδικασίας
Σε  περίπτωση  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  επί  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (Ροδόπη)10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι
εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (Ροδόπη)5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
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Οι  χρήστες  -  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την αποδοχή ή την  απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών
αρχών.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της
απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου .

Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  λογίζονται  ως  συμπροσβαλλόμενες  με  την
απόφαση  της  ΑΕΠΠ και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης  αναστολής  ή  την  πρώτη  συζήτηση  της  αίτησης
ακύρωσης.

Η  άσκηση  της  αίτησης  αναστολής  δεν  εξαρτάται  από  την  προηγούμενη  άσκηση  της
αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (Ροδόπη)10)
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η  άσκηση  αίτησης  αναστολής  κωλύει  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι  δυνατή η  άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για  την  κήρυξη
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως
και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα,
τη διαδικασία ανάθεσης,  για  τους λόγους και  υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης

Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί  της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται  πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει  συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή  όλων των  όρων της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση της  αναθέτουσας  αρχής
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υλικών   που  παραλήφθηκε  οριστικά μετά  την
οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Σε περίπτωση που δεν αναλάβει ένας μειοδότης μία κατηγορία είδους στο σύνολό της, θα
καθοριστεί με νεώτερο έγγραφο της Ταξιαρχίας το ακριβές ποσό της εγγυητικής για κάθε
μειοδότη (Ροδόπη)όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 2.3).   

ΠΊΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΚΑΙ   Y  ΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ  

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

5%

15812120-0 Πίτες 20.000 € 1000 €

15812200-5 Γλυκά 30.000 € 1500 €

15811300-9 Κρουασάν 20.000 € 1000 €

15811511-1 Έτοιμα Σάντουιτς 20.000 € 1000 €

15811500-1
Παρασκευασμένα
Προϊόντα Άρτου

    20.000 € 1000 €
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Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της  προς  υπογραφή
σύμβασης, να είναι αορίστου χρόνου ή να είναι δύο (Ροδόπη)2) µήνες µεγαλύτερος από τη διάρκεια
της σύµβασης που θα υπογραφεί  θα επιστρέφεται μετά την εκπλήρωση της συμβατικής
υποχρέωσης του προμηθευτή.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία
συνεπάγεται  αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  Προμηθευτής είναι  υποχρεωμένος  να
καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ .

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί
με  το δίκαιο της Ένωσης,  το  εθνικό δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Η τήρηση των εν  λόγω υποχρεώσεων  από τον  ανάδοχο και  τους  υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.

Για  ό,τι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  διακήρυξη  ή  σε  περίπτωση  πρόδηλων
σφαλμάτων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί
προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και  υπουργικών αποφάσεων,  τις  οποίες
θεωρείται  ότι  γνωρίζουν  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  και  δεν  μπορούν  να
επικαλεστούν άγνοιά τους.

Η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό,  συνεπάγεται  αυτόματα  και  την  πλήρη  και
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης,
καθώς και του Ν.4412/2016 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου).

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  Η
τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016  από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην  αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους
εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,
εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να
γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης,  καθώς και  τις  απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασία. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
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είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας,  εφόσον το (Ροδόπη)α)  τμήμα της σύμβασης,  το
οποίο  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (Ροδόπη)30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης.  Επιπλέον,  προκειμένου να μην αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της παρ.  2  του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,   πάντα  ύστερα  από
γνωμοδότηση  της  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ/4οΕΓ χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου
221 του ν. 4412/16.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  λύσης  μονομερώς  και  αζημίως  της  σύµβασης
οποτεδήποτε, µετά από 10ήµερη προειδοποίηση του προµηθευτή, με τις προϋποθέσεις
που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί  στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει  από τις Συνθήκες και  την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Όταν διακοπεί ή ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προμηθευτή.

ε) Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων, για οφειλές του προμηθευτή
στο  Δημόσιο,  Οργανισμούς  κοινής  ωφέλειας  ή  και  ιδιώτες.  Τούτο  αποτελεί  λόγο
καταγγελίας και λύσης της σύμβασης λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης.

στ)  Όταν διαταχθεί  από Προϊστάμενη Αρχή ή σε περίπτωση χορήγησης στις Μονάδες
ειδών κυλικείου από την  Στρατιωτική Υπηρεσία.

ζ) Όταν η Υπηρεσία δεν επιθυμεί τη συνέχιση της προμήθειας του είδους.

η)  Εάν  διαπιστωθεί  ότι  ο  προμηθευτής  προσφέρει  στην  Υπηρεσία   ακατάλληλα,  για
κατανάλωση, προϊόντα.
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θ)  Εάν  διαπιστωθεί  ότι  ο  προμηθευτής  δεν  πληρεί  τους  όρους  της  σύμβασης  και
παρεκκλίνει των τεθέντων όρων της διακήρυξης.

ι) Όταν ο προμηθευτής παρακωλύει τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησής του. 

ια)   Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή των Μονάδων με τον ή τους προμηθευτές θίγει τα
συμφέροντα της Υπηρεσίας ή του Δημοσίου γενικότερα.

ιβ) Σε  περίπτωση  που  αρµόδια  επιτροπή  της  Στρατιωτικής  Υπηρεσίας  ελέγξει  τις
εγκαταστάσεις του προµηθευτή, ή και της επιχείρησης που παράγει το είδος που εµπορεύεται
ο προµηθευτής και τα αποτελέσµατα του ελέγχου – επιθεώρησης κρίνουν την επιχείρηση ΜΗ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ για τη Στρατιωτική Υπηρεσία.   

Κάθε προμηθευτής ευθύνεται (Ροδόπη)αστικά και ποινικά) για την ποιότητα και υγιεινή κατάσταση
των ειδών που παραδίδει, καθώς και για κάθε περίπτωση που  θα   προκληθεί   ατύχημα,
από   υπαιτιότητα   (Ροδόπη)ακόμη   και   ελαφρά   αμέλεια)  του  προσωπικού του. 

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο προμηθευτής κατά την είσοδο του στην Μονάδα,
θα  πρέπει,  να  τύχει  της  αναγκαίας  εξουσιοδότησης  από  τα  γραφεία  ασφαλείας  των
Μονάδων, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και
να τηρεί τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Οι  αναθέτουσες  αρχές,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,
καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια  της εκτέλεσής της,
εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010
(Ροδόπη)Α' 115).
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Ο προμηθευτής κατά την παράδοση των ειδών θα εκδίδει, αρχικά, δελτίο αποστολής για
κάθε Μονάδα – Ανεξ. Υπομονάδα – Στρ. Κατάστημα – ΚΑΑΥ στο οποίο θα αναγράφεται ο
τίτλος της Μονάδας, το είδος, η ποσότητα, κατηγορία – ποιότητα, η τιμή κλπ. Στη συνέχεια
ο προμηθευτής θα εκδίδει, κάθε 15νθήμερο, ένα (Ροδόπη)1) τιμολόγιο πωλήσεως, επί πιστώσει,
για κάθε Μονάδα – Ανεξ.  Υπομονάδα – Στρ.  Κατάστημα – ΚΑΑΥ, στο οποίο θα είναι
καταχωρημένες συγκεντρωτικά οι ποσότητες των παραδοθέντων ειδών από τα δελτία. Ο
προμηθευτής  θα  προσέρχεται  για  την  πληρωμή  του  βάση  των  προαναφερόμενων
τιμολογίων, στο ΣΠ Κομοτηνής/Δχση Χρηματικού η οποία και θα το εξοφλεί αυτό όπως
προβλέπεται.  Στο  τιμολόγιο  θα  αναγράφονται  λεπτομερώς  οι  χαρακτηρισμοί  του
προσφερόμενου  είδους,  κατηγορία  -  ποιότητα,  προέλευση  και  θα  γίνεται  μνεία  των
στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας.

Για τις πληρωμές του προμηθευτή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

α. Απόδειξη πληρωμής της εταιρείας.

β. Φορολογική ενημερότητα εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 €

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 3.000 €.

Η  πληρωμή  διέπεται  από  τον  Ν.4152/2013  (Ροδόπη)ΦΕΚ  107/9-5-2013)  Υποπαράγραφος  Ζ5
«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών».

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει
τα προϊόντα, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί. Δεν
κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλεται,  με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2.  Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του προµηθευτή, οποιουδήποτε από τους όρους
της σύµβασης  καθυστερήσεις στη παράδοση των προϊόντων στις Μονάδες, ελλείψεις σε είδη
κυλικείου για τις Μονάδες, παράδοση προϊόντων με μη προβλεπόμενα είδη συσκευασίων και
μεταφορά αυτών με οχήματα που δεν τηρούν τις συνθήκες υγιεινής, άρνηση δειγµατοληψίας,
άρνηση αντικατάστασης των προς προμήθεια ειδών τα οποία  δεν  ανταποκρίνονται  στις
τεχνικές  προδιαγραφές  κατόπιν  μακροσκοπικής  ή  μικροσκοπικής  εξέτασης, προμήθεια
κακής ποιότητας ή ακατάλληλου προϊόντος σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ροδόπη)ΚΠΤ),
αυθαίρετη και λανθασµένη αναπροσαρµογή τιµών ή µη έκδοσης νοµίµου τιµολογίου, ή µη
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αναγραφής σε αυτό της πραγµατικής ποσότητας που παραδίδεται, μη ορθή συμπεριφορά
απέναντι στη στρατιωτική υπηρεσία, μη ύπαρξης προβλεπόμενης καθαριότητας υγιεινής στην
εταιρεία, επαναλαμβανόμενες συστάσεις για το ίδιο παράπτωμα, κ.λπ.], η Ταξιαρχία επιβάλλει
κατά την κρίση της, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις:  

α.  Έγγραφη  σύσταση,  εφόσον  η  παραβίαση  δεν  βλάπτει  την  Υπηρεσία  (Ροδόπη)οικονομικά,
διατροφικά κ.λπ. κατά την κρίση του).  

β.  Πρώτη  φορά,  πρόστιµο  µέχρι  25%  του  ύψους  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ηµερών από την επιβολή του και αποδίδεται
στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Ροδόπη)ΜΤΣ).  

γ.  Δεύτερη  φορά,  πρόστιµο  µέχρι  50%  του  ύψους  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ηµερών από την επιβολή του και αποδίδεται
στο ΜΤΣ. 

δ. Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση της Ταξιαρχίας και με
την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14:

  (Ροδόπη)1) Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξηση του αμέσως προηγούμενου προστίμου, σε
ποσοστό που θα καθορίζεται. 

  (Ροδόπη)2) Κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου 

  (Ροδόπη)3)  Κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  υπέρ  του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

Η είσπραξη του προστίμου θα πραγματοποιείται με την παρακάτω σειρά:
α.  Απευθείας πληρωμή από τον προμηθευτή στη Διαχείριση Χρηματικού του ΣΠΚ.  Το
ποσό των ποινικών ρητρών δύναται να αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
προμηθευτή.
β.  Είσπραξη  από  τα  δικαιώματα  έναντι  της  Υπηρεσίας  (Ροδόπη)αξία  εμπορευμάτων  –
παρακράτηση του αντίτιμου των τιμολογίων).
γ. Παρακράτηση από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί  από την Ταξιαρχία το δικαίωμα να κηρύξει  τον
προμηθευτή έκπτωτο.

Όσον  αφορά  στα  προβληματικά  σε  ποιότητα  προϊόντα,  τα  οποία  είναι  επιβλαβή  και
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία,  ή είναι  ακατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών  και της κείμενης
Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, μέχρι διακοπή της σύμβασης (Ροδόπη)προσωρινά ή οριστικά)
γίνεται παράλληλη  ενημέρωση του ΕΦΕΤ.

Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της
αρμόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας (Ροδόπη)Γ’ ΚΝΟ, 16 ΑΚΥ).

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης/κοινοπραξίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να
ασκήσει  διοικητική  προσφυγή  κατά  τη  διαδικασία  και  τις  προϋποθέσεις  της  κείμενης
νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Ταξιαρχία, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.  Η εν  λόγω απόφαση δεν επιδέχεται  σύμφωνα με τη διάταξη αυτή
προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
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Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραλείψει  να φέρει  ορισμένα από εκείνα που του
παραγγέλθηκαν ή σε μικρότερη ποσότητα (Ροδόπη)όπως προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους
του Διαγωνισμού) ή δεν τα παραδώσει καθόλου (Ροδόπη)χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας
βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται να τα αγοράσει ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο
εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος
ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο Προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει  σε
ταχθείσα  προθεσμία,  παραιτούμενος  ρητώς  από  κάθε  δικαίωμα.  Σε  όλες  τις  εν  λόγω
προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή,
βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση  σχετικής
απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ροδόπη)ΜΤΣ) κατά
τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας για ζημιά που
θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα
τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της
σύμβασης, επιφυλασσομένη των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες.

Μετά  την  κήρυξη  του  προμηθευτή  εκπτώτου,  η  Ταξιαρχία  μπορεί  να  αναθέσει  την
προμήθεια  στον  επόμενο  μειοδότη  του  διαγωνισμού  ή  σε  άλλον  προμηθευτή,  είτε  με
διαγωνισμό, είτε χωρίς διαγωνισμό, κατά την κρίση της. Η επιπλέον διαφορά τιμής βαρύνει
τον έκπτωτο προμηθευτή για το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κήρυξης
του σαν έκπτωτο, μέχρι την ημερομηνία 

5.2.3.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και  μέχρι  λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με το
άρθρο  206  του  Ν.4412/16,  επιβάλλεται  πρόστιμο  5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα
παραδοθέντων  υλικών,  χωρίς  ΦΠΑ.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-
παράδοση  ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Ροδόπη)Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.1. (Ροδόπη)Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Ροδόπη)Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),
καθώς  και  κατ’  εφαρμογή  των  συμβατικών  όρων  να  ασκήσει  προσφυγή  για  λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (Ροδόπη)30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει  το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (Ροδόπη)30) ημερών από
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής
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δεν χωρεί  η  άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.  Αν κατά της
απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν
απορριφθεί  αυτή  από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η
τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται:

α. Να ανεφοδιάζει τις Μονάδες και να αντικαθιστά τα προϊόντα του όπως
παρακάτω:

(Ροδόπη)1) Πίτες, πίτσες, προϊόντα άρτου κάθε 24 ώρες.

(Ροδόπη)2) Σάντουιτς και γλυκά κάθε 72 ώρες.

(Ροδόπη)3) Τα προϊόντα με ατομική συσκευασία και όριο ζωής άνω των 4
ημερών,  θα  φέρουν  επί  της  συσκευασίας  ημερομηνία  παραγωγής  και  λήξης.  Ο
προμηθευτής στην προσφορά του πρέπει  να αναφέρει  το χρονικό όριο πέραν από το
οποίο το προϊόν θα αντικαθίσταται.

β. Να παραδίδει τα προϊόντα του από τη στιγμή της παρασκευής τους,
όπως παρακάτω:

(Ροδόπη)1) Γλυκά,  μέσα σε 12 ώρες το αργότερο.  Κατά τη διάρκεια  της
παραμονής τους στο εργαστήριο του προμηθευτή, πρέπει να τηρούνται μέσα σε ψυγείο.

(Ροδόπη)2) Διάφορα περιτυλιγμένα είδη μη αλλοιώσιμα, μέσα σε 2 ημέρες
το αργότερο.

(Ροδόπη)3) Τυρόπιτες  και  λοιπά  σφολιατοειδή,  μέσα  σε  3  ώρες  το
αργότερο.

γ. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των
Μονάδων ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των
αναγκών, θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες.

δ. Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των
εντεταλμένων κρατικών οργάνων για διαπίστωση της τιμής αγοράς, της ποιότητας,  της
ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών.                            

ε. Να εκτελεί τις παραγγελίες ανεξάρτητα από το μέγεθος, μέσα σε 24 ώρες
από την ειδοποίησή του. Επιπλέον ο ανεφοδιασμός των Μονάδων να γίνεται σε λογικές
ώρες της ημέρας (Ροδόπη)πχ τυρόπιτες νωρίς το πρωί και όχι το μεσημέρι κλπ).

στ. Να παραδίδει τα προϊόντα στις Μονάδες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
μετά  από  προηγούμενη  συνεννόηση  με  τους  υπεύθυνους  διαχειριστές  ΚΨΜ,  στους
χώρους που θα καθορίζονται από τις Μονάδες, παρουσία της συγκροτούμενης γι’ αυτό το
λόγο επιτροπής παραλαβών.
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ζ. Να αντικαθιστά με δικά του έξοδα τα προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί
αλλοίωση λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί
έγκαιρα.

η. Να διαθέτει τα προϊόντα του στο διαμορφωθέντα για το σκοπό αυτό χώρο
των  Μονάδων,  τον  οποίο  να  εξοπλίσει  με  δικά  του  μέσα  (Ροδόπη)ψυγεία  συντήρησης  και
κατάψυξης, φούρνους, θερμοθάλαμους, τοστιέρες κλπ). Τα παραπάνω μέσα θα πρέπει να
τοποθετηθούν με την έναρξη ισχύος της σύμβασης και θα πρέπει να πληρούν τους όρους
υγιεινής.  Οποιαδήποτε  φθορά  ή  επισκευή  του  εξοπλισμού,  που  δεν  θα  οφείλεται  σε
καταφανή λάθος χειρισμό από το στρατιωτικό προσωπικό, θα επιβαρύνει τον προμηθευτή,
ο οποίος οφείλει να τις αντικαθιστά ή να τις επισκευάζει άμεσα. Οι παραπάνω συσκευές θα
συνοδεύονται απαραίτητα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και σχετικές οδηγίες χρήσης
και έψησης των προϊόντων. Οι συσκευές επιστρέφονται με τη λήξη της σύμβασης.  Τυχόν
άρνηση του προμηθευτή να διαθέσει τις παραπάνω συσκευές, θα έχει σαν συνέπεια την
εφαρμογή των ποινικών ρητρών.

θ. Να τηρεί τις σχετικές υγειονομικές, ασφαλιστικές και αστυνομικές διατάξεις
αναφορικά  με  το  εμπλεκόμενο  προσωπικό του  και  των χρησιμοποιουμένων οχημάτων
μεταφοράς. 

ι. Να  αποδέχεται  τους  προβλεπόμενους  από  την  Στρατιωτική  Υπηρεσία
χρονικούς περιορισμούς - ωράριο λειτουργίας και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο,
παραμονή και έξοδό του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να προσκομίσει στα
αρμόδια  γραφεία  των  Στρατοπέδων,  δύο  (Ροδόπη)2)  φωτογραφίες  των  προσώπων  που  θα
εισέρχονται  σ’  αυτά για τη μεταφορά των προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν δελτία
εισόδου,  τα  οποία  με  το  πέρας  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  θα  πρέπει  να
επιστραφούν.

ια. Να μεταφέρει  και  να παραδίδει  τα προϊόντα στις Μονάδες με κατάλληλο
όχημα, όπως οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις ορίζουν, και που έχει  εγκριθεί  από την
αρμόδια Στρατιωτική Επιτροπή το οποίο: 

(Ροδόπη)1) Να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια.

(Ροδόπη)2) Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανσης και να έχει την
κατάλληλη θερμοκρασία ψύξης, ανάλογα με το είδος εφοδίου.

(Ροδόπη)3) Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά.

ιβ. Να αποδέχεται  την  επιστροφή οποιουδήποτε  είδους,  το  οποίο  είτε  δεν
καταναλώθηκε,  είτε  παρήλθε  η  ημερομηνία  λήξεως  του,  σύμφωνα  με  τους  χρόνους
αντικατάστασης  που  αναγράφονται  στο  παρόν  άρθρο,  χωρίς  καμία  επιβάρυνση  της
Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

2. Η παραλαβή των προϊόντων στη Μονάδα γίνεται από επιτροπή παρουσία του
προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου και του αρμόδιου διαχειριστή. Οι προμηθευτές που
θα  συνάψουν  σύμβαση  με  την  υπηρεσία  οφείλουν  να  καταστήσουν  νόμιμους
εκπροσώπους  τους  όσους  θα  παραδίδουν  τα  προϊόντα  τους  στις  Μονάδες  και  στα
Στρατιωτικά Καταστήματα.

3. Οι Μονάδες της Φρουράς Κομοτηνής, που διαθέτουν Παράρτημα του ΣΠΚ ,
κυλικεία καθώς και τα αντίστοιχα Στρδα έχουν ως εξής:
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α. 646 M/K TΠ, Στρδο ΠΑΡΑΣΧΟΥ

β. 511 Μ/Π ΤΠ, Στρδο ΠΑΡΑΣΧΟΥ

γ. 211 ΕΜΑ, Στρδο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

δ. Α’ ΕΑΝ, Στρδο ΠΑΡΑΣΧΟΥ

ε. 140 Α/Κ ΜΜΠ, Στρδο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

στ. 182 ΜΚ/Β ΤΟR-Μ1, Στρδο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ζ. 783 ΤΜΕ, Στρδο ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

η. 4ο ΤΕΦ, Στρδο ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

θ. 872 ΑΚ, Στρδο ΚΟΥΡΔΑΛΟΥ

ι. 388 ΠΑΠ, Στρδο ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ια. 389 ΠΑΠ, Στρδο  ΚΑΛΛΥΓΑ ΠΑΣΧΑΛΗ

ιβ. 1ος Λ/ΒΕΚΕΕΔ, Στρδο ΚΥΡΟΥΔΗ

ιγ. ΚΑΑΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

ιδ. ΛΑΦΚ

ιε. ΣΠΚ

4. Τα  προσφερόμενα  από  κάθε  προμηθευτή  είδη,  να  είναι  προϊόντα  της
επιχείρησής του ή αυτής που αντιπροσωπεύει.   
       

5. O κάθε  προμηθευτής  έχει  την  αποκλειστικότητα  πώλησης  των  ειδών  που
κατακυρώθηκαν στο όνομα του. 

6. Τα  είδη  της  κατηγορίας  «Α»  (Ροδόπη)πλην  είδη  «τοστ»  και  «σάντουιτς»)  θα
παραδίδονται  έτοιμα  για  κατανάλωση  (Ροδόπη)ψημένα).  Τα  κατεψυγμένα  είδη  κυλικείου  θα
παραδίδονται  ψημένα  έτοιμα  για  κατανάλωση  στην  τελική  τους  μορφή,  εκτός  εάν
διαφορετικά παραγγέλνονται από τις καταναλώτριες Μονάδες, οπότε θα διαμορφώνεται η
τιμή ανάλογα. 

7. Σε  περίπτωση  που  για  οποιοδήποτε  λόγο  ο  προμηθευτής  παραλείψει  να
προμηθεύσει  στον  προβλεπόμενο  χρόνο  τα  προϊόντα  ή  προμηθεύσει  αυτά  με
καθυστέρηση  ή  δεν  έχει  τα  αντίστοιχα  προϊόντα,  η  Μονάδα  έχει  το  δικαίωμα  κατόπιν
συνεννόησης  με  την  αντίστοιχη  επιτροπή  παραλαβών,  να  προβεί  στην  αγορά  των
αντίστοιχων προϊόντων από το ελεύθερο εμπόριο. Η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ
της  συμβατικής  και  αυτής  του  ελεύθερου  εμπορίου,  καθώς  και  κάθε  άλλη  πρόσθετη
δαπάνη που έγινε με την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζεται σε
βάρος του, με σχετική απόφαση της Ταξιαρχίας και βάση του πρωτοκόλλου παραλαβής
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της επιτροπής στο οποίο θα αναφέρονται  οι  σχετικές ελλείψεις του προμηθευτή και θα
προσυπογραφεί ο προμηθευτής ή ο παρευρισκόμενος αντιπρόσωπός του υποχρεωτικά.

8. Η επιλογή των ειδών προς προμήθεια, εναπόκειται στην κρίση των Διοικητών
των εξυπηρετούμενων Μονάδων.

9. Απαγορεύεται:

α. Η πρόσφορα δωρεάν προϊόντων από τον προμηθευτή απ’ ευθείας στις
Μονάδες.  Οποιαδήποτε  πρόσφορα  να  γίνεται  προς  την  Ταξιαρχία,  με  υπόμνηση  τη
Μονάδα που απευθύνεται.

β. Κάθε δοσοληψία του προμηθευτή απευθείας με τους κληρωτούς οπλίτες,
πωλητές των ΚΨΜ. Η ευθύνη για οποιαδήποτε λάθος ήθελε  συμβεί  σε τέτοιου είδους
δοσοληψία βαρύνει τον προμηθευτή.

γ. Η προμήθεια ειδών από τον προμηθευτή στις Μονάδες, για τα οποία δεν
αναδείχθηκε μειοδότης ή η προσκόμιση παρεμφερών ειδών.

10. Ο προμηθευτής ευθύνεται:

α. Ποινικά  και  αστικά  για  κάθε  ατύχημα  που  τυχόν  θα  συμβεί  στο
εισερχόμενο  στη  Μονάδα προσωπικό του.  Επιπλέον υποχρεούται  να γνωστοποιεί  στο
προσωπικό του εγγράφως ότι δεν θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ
εξάρτηση από την 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

β. Σε  περίπτωση  που  ήθελε  προξενηθεί  ατύχημα  από  αμέλεια  του
προσωπικού του σε οιονδήποτε.
   

11. Απόρριψη προϊόντων

α. Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  διαθέτει  προϊόντα  της  ποιοτικής
κατάστασης  που  καθορίζονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Σε  περίπτωση  που  τα
προϊόντα  δεν  είναι  της  ποιοτικής  κατάστασης  που  καθορίζονται  στις  Τεχνικές
Προδιαγραφές, θα απορρίπτονται.    

β. Για  αυτό  το  λόγο,  εάν  η  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβών  αποφασίσει  με
πλειοψηφία  για  την  απόρριψη  μέρους  ή  όλων  των  ειδών,  συντάσσει  πρωτόκολλο
απόρριψης. Το πρωτόκολλο απόρριψης υπογράφεται από την επιτροπή παραλαβής και
υποχρεωτικά  από  τον  προμηθευτή  ή  από  παριστάμενο  αντιπρόσωπό  του.  Η  τυχόν
άρνηση του προμηθευτή ή τον αντιπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο,
αναγράφεται σ' αυτό.

γ. Τα πρωτόκολλα απόρριψης αποστέλλονται στην Ταξιαρχία και αντίγραφα
αυτών στον προμηθευτή.

δ. Σε περίπτωση απόρριψης όλων ή μέρους των υπό παράδοση προϊόντων, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα την απορριφθείσα ποσότητα με άλλη,
η οποία να ικανοποιεί τους όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης.
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6.1.2.  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και  την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (Ροδόπη)5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. Κατά την διαδικασία παραλαβής
των υλικών διενεργείται ποσοτικός.

Η επιτροπή παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(Ροδόπη)μακροσκοπικό – οριστικό-  παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις  –απόρριψης  των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (Ροδόπη)πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,
με  βάση  τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται  για  επανεξέταση  σε δευτεροβάθμια  επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί
να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (Ροδόπη)20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται  στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των
δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από την  σύμβαση χρόνο.  Η παραπάνω επιτροπή
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παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω  παράγραφο  1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά
πρωτόκολλα.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής
ποσότητας  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη,
που να  είναι  σύμφωνη με  τους  όρους της  σύμβασης,  μέσα σε  τακτή  προθεσμία  που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται  για την αντικατάσταση δεν μπορεί  να είναι  μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
η αναθέτουσα αρχή δύναται  να καταγγείλει  μονομερώς τη σύμβαση και  να αναζητήσει
τυχόν  αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΑΚ,  περί
αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.4.2  Εάν  ο  ανάδοχος πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις  νόμου,  η  αναθέτουσα  αρχή
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή  δύναται  να  προσκαλέσει  τον/τους  επόμενο/ους,  κατά  σειρά,  μειοδότη/ες  της
διαδικασίας  ανάθεσης  της  συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (Ροδόπη)ρητή ρήτρα
υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά των ειδών κυλικείου

Όπως ορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Ειδών Κυλικείου του ΓΕΣ/ΔΕΜ (Ροδόπη)ΠΓΕΣ – ΕΚ
472/7η  έκδοση),  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του
διαγωνισμού, ο οποίος έλαβε συστημικό αριθμό 89291.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχονται τους προβλεπόμενους από την υπηρεσία
χρονικούς περιορισμούς (Ροδόπη)ωράριο) και τις διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή
και έξοδο από τα Στρατόπεδα.
2.  Σε  περίπτωση  παράδοσης  σε  στρατόπεδο,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να
προσκομίσει στο κάθε στρατόπεδο 2 φωτογραφίες του ιδίου και του κάθε εκπροσώπου
του (Ροδόπη)ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράφει τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας ή
απόρριψης όταν απαιτείται) που θα εισέρχονται σ’ αυτά για τη μεταφορά των προϊόντων
προκειμένου  να  εκδοθούν  δελτία  εισόδου  τους.  Με  το  πέρας  των  συμβατικών
υποχρεώσεων τους τα δελτία θα επιστραφούν στα στρατόπεδα.
3.  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που
έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή
διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα   X   του Προσαρτήματος Α΄  .

4.  Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  τηρεί  επακριβώς  τις  προβλεπόμενες  αγορανομικές  -
υγειονομικές  διατάξεις  και  τους  όρους  που  καθορίζονται  από  τις  αρμόδιες  κρατικές
υπηρεσίες.  Οι  χρησιμοποιούμενες  από  τους  προμηθευτές  εγκαταστάσεις  πρέπει  είναι
καθαρές   και   ευκατάστατες,  να   πληρούν  τους   κανόνες  υγιεινής   και  να λειτουργούν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 5. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να συµµόρφωνεται µε τα υγιεινολογικά κριτήρια
των κοινοτικών Κανονισµών (Ροδόπη)ΕΚ) 178/2002,  (Ροδόπη)ΕΚ) 853/2004,  (Ροδόπη)ΕΚ) 854/2004)  και  (Ροδόπη)ΕΚ)
2073/2005,  καθώς επίσης και της Εθνικής νοµοθεσίας µε την οποία  εισήλθαν στην
ελληνική έννοµη τάξη και του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών

4.  Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  λαμβάνει  κάθε  πρόσφορο  μέτρο  ασφάλειας  και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή
βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που θα ενεργήσει, του
προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή
ζημιάς  που  είναι  δυνατόν  να  προξενήσει  κατά  ή  επ’  ευκαιρία  της  εκτέλεσης  της
προμήθειας,  εφόσον  οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη  αυτών  ή  σε  ελάττωμα  του
εξοπλισμού του.

5.  Ο Προμηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε  όρου της Σύμβασης,  έχει
υποχρέωση να αποζημιώσει την 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που
προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.

6. Η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη
αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία
έννομη σχέση δεν  δημιουργείται  μεταξύ  της  29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ και  του  προσωπικού του
προμηθευτή που ασχολείται  με την προμήθεια. 
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7. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 29
Μ/Π  ΤΑΞΠΖ  για  την  εκπλήρωση  όλων  των  απορρεουσών  από  τη  Διακήρυξη
υποχρεώσεών  τους.  Τυχόν  υφιστάμενες  μεταξύ  τους  συμφωνίες  περί  κατανομής  των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση
της προμήθειας.

8.  Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο,  Μέλος  της
Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της
Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης,  τότε εάν οι  συμβατικοί
όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά
της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ η οποία και θα αποφασίσει
σχετικά. Εάν η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με
προσόντα  αντίστοιχα  του  Μέλους που αξιολογήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
σύναψης  σύμβασης.  O αντικαταστάτης  ωστόσο,  πρέπει  να  εγκριθεί  από  την  29  Μ/Π
ΤΑΞΠΖ.

9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης  ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον  προμηθευτή,  η  Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα
εναπομείναντα  μέλη  του  προμηθευτή,  μόνο  εφόσον  αυτά  είναι  σε  θέση  να  τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του  αρμοδίου  οργάνου  της  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ.  Σε
αντίθετη περίπτωση, η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ δύναται  να καταγγείλει  τη Σύμβαση. Επίσης σε
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των
μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της προμήθειας εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν
στο  πρόσωπο  του  διαδόχου  μέλους  οι  προϋποθέσεις  ανάθεσης  της  Σύμβασης.  Σε
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία,
ή  θέσης  της  περιουσίας  αυτού  σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  σύμβαση  λύεται
αυτοδίκαια  από την  ημέρα  επέλευσης  των  ανωτέρω γεγονότων.  Σε  τέτοια  περίπτωση
καταπίπτουν υπέρ Δημοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.

10.  Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  και
εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από
τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05  (Ροδόπη)Τροποποίηση του ν.
3310/2005  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»).

11. Η επίτευξη τζίρου της αξίας της διακήρυξης, δεν αποτελεί δέσμευση για τη Στρατιωτική
Υπηρεσία. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία της προμήθειας,
δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, για λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν
(Ροδόπη)ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπικού, ανάγκες Μονάδων κλπ) .

12.Οι  Μονάδες– Ανεξ.  Υπομονάδες  της Π.Ε.  Ροδόπης,  θα προμηθεύονται  τα  είδη του
διαγωνισμού, αποκλειστικά από το μειοδότη προμηθευτή που θα αναδειχθεί. 

13. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με:

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, φορτοεκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των
υπό προμήθεια ειδών όπου του ζητηθεί.
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β. Την αξία των  δειγµάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία καθώς και το
κόστος των εργαστηριακών  εξετάσεων (Ροδόπη)Άρθρα 208 και 214 του Ν.4412/2016).

γ.  Πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις-κρατήσεις  που επιβάλλονται  από την ισχύουσα
νομοθεσία.

14. Η υπηρεσία επιφυλάσσεται για τη διενέργεια επιπλέον κρατήσεων που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία ή ενδέχεται να θεσπιστούν.

15. Η υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από
οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών (Ροδόπη)φόρων τελών κ.λπ.) και δεν
ευθύνεται  ούτε αποδέχεται  οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου
παράδοσης των ειδών.

16. Τα έξοδα δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού βαρύνουν την Υπηρεσία. Οι υπόψη
δαπάνες  βαρύνουν  τις  ειδικές  πιστώσεις  των  οικείων,  κατά  περίπτωση  Π/Υ  των
Υπουργείων,  σύµφωνα  µε  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  77  του  Ν.4270/14  «Αρχές
Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δηµόσιο - Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».   

17. Η αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και µέσων των εταιρειών που θα λάβουν µέρος στο
διαγωνισµό, θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.   

18.  Αρµόδια  υγειονοµική  επιτροπή  θα  ενεργήσει  προέλεγχο  στις  εγκαταστάσεις  των
διαγωνιζόµενων που θα έχουν καταθέσει προσφορά, µε σκοπό την αξιολόγησή τους.  

19. Η  διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

α.  Η Επιτροπή Ελέγχου Βιοµηχανιών – Βιοτεχνιών Τροφίµων, αφού ειδοποιηθεί
από  την  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ /4ο ΕΓ,  πραγµατοποιεί  τον  έλεγχο  και  την  αξιολόγηση  των
εγκαταστάσεων του υποψηφίου προµηθευτή, αν δεν έχει ελεγχθεί ήδη, και συντάσσει το
σχετικό έντυπο (Ροδόπη)Φύλλο Επιθεώρησης Βιοµηχανιών – Βιοτεχνιών Τροφίµων). Το έντυπο
όπου γίνεται ο χαρακτηρισµός του προµηθευτή σαν ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ή ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ για
τη  Στρατιωτική  Υπηρεσία,  υποβάλλεται  στην  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ /4ο ΕΓ.  Τα  Φύλλα
Επιθεωρήσεως  των  Βιοµηχανιών  –  Βιοτεχνιών,  θα  προσκοµισθούν  στην  επιτροπή
διενέργειας  διαγωνισµού,  μετά  το  άνοιγµα  των  τεχνικών  προσφορών,  χωρίς  να
ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό η βαθµολογία.   

β. Εφόσον η επιτροπή κατά την παραπάνω επίσκεψή της, διαπιστώσει παραλήψεις
στην τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων παραγωγής κατάλληλων προϊόντων, ή ότι
η επιχείρηση δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του διαγωνισµού, καταγράφει
τις παρατηρήσεις της, στο ειδικό κεφάλαιο του εντύπου.  

γ. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται σαν ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, αποκλείονται από το
διαγωνισµό. Διατηρούν το δικαίωµα επανελέγχου µετά την παρέλευση εξαµήνου, εφόσον
µε επιστολή τους δηλώσουν ότι έχουν τακτοποιηθεί οι ελλείψεις που επισηµάνθηκαν κατά
τον αρχικό έλεγχο. Ο χαρακτηρισµός τους σαν ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ κατά τον επανέλεγχο, τους
δίνει το δικαίωµα συµµετοχής σε µελλοντικούς µόνο διαγωνισµούς.  

δ. Τυχόν ακαταλληλότητα ή µη αποδοχή µιας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας, αφορά µόνο
τη Στρατιωτική Υπηρεσία και τις προδιαγραφές αυτής.   

Σε περίπτωση που το εργαστήριο παρασκευής δεν έχει έδρα την Περιοχή Ευθύνης (Ροδόπη)ΠΕ)
Ροδόπης,  ο έλεγχος θα διεξαχθεί  από την αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου Βιοµηχανιών –
Βιοτεχνιών Τροφίµων του Σχηµατισµού, στην ΠΕ του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση.  

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής που προσφέρει τελικά προϊόντα, δεν τα παράγει ο ίδιος
(Ροδόπη)τεμαχισμό- συσκευασία), τότε μπορεί να γίνει έλεγχος, κατά την κρίση της στρατιωτικής
υπηρεσίας, του εργοστασίου – εργαστηρίου παραγωγής των τελικών προϊόντων. Προϊόντα
τα οποία παράγονται από εργοστάσια – εργαστήρια που δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν
έχουν χαρακτηρισθεί αποδεκτά από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, δεν γίνονται δεκτά.  
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Σε περίπτωση που οι  συμμετέχοντες  διαθέτουν και  μισθωμένους ψυκτικούς  χώρους ή
τυχόν  μισθωμένα  οχήματα,  να  καταθέσουν  στην  αρμόδια  Επιτροπή  Προελέγχου
Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Τροφίμων :

α.   Επικυρωμένα αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης.

β.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  ιδιοκτήτου  αυτών,  με  την  οποία  αποδέχεται  την
επιθεώρησή τους.

γ.  Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών  λειτουργίας - κυκλοφορίας αυτών, για χρήση
κατά την έννοια των προβλέψεων του παρόντος.

δ.  Αντίγραφα πιστοποιητικών ISO 22000:2005 και ISO 9001/2008 των μισθωμένων
χώρων.

Οι ανωτέρω βιοµηχανίες/βιοτεχνίες/αντιπρόσωποι υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει
να  είναι  εφοδιασµένες  και  να  καταθέτουν  στην  επιτροπή  προελέγχου  τις  άδειες  ή
βεβαιώσεις  που θα ζητηθούν.  Σηµειώνεται  ότι  οι  έλεγχοι  εφαρµογής του  ΗΑCCP είναι
απόλυτα  συνδεδεµένοι  µε  τις  διαδικασίες  υγειονοµικού  προελέγχου  µε  αντικείµενα
επιθεώρησης τα καθοριζόµενα στον ΣΚ 422-10 (Ροδόπη)τροποποίηση 1η/30 Οκτ 89/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3α)
που καθιστούν παραδεκτή ή όχι µία επιχείρηση.  

Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  τηρεί  επακριβώς  τις  προβλεπόμενες  αγορανομικές  -
υγειονομικές  διατάξεις  και  τους  όρους  που  καθορίζονται  από  τις  αρμόδιες  κρατικές
υπηρεσίες.  Οι  χρησιμοποιούμενες  από  τους  προμηθευτές  εγκαταστάσεις  πρέπει  είναι
καθαρές   και   ευκατάστατες,  να   πληρούν  τους   κανόνες  υγιεινής   και  να λειτουργούν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η υπηρεσία  έχει το  δικαίωµα του  ελέγχου και αιφνιδιαστικά όλων  των εγκαταστάσεων,
των  χώρων  αποθήκευσης,  επεξεργασίας(Ροδόπη)τεμαχισμού  και  συσκευασίας)  και  των
μεταφορικών μέσων του προμηθευτή  σε  οποιοδήποτε  χρόνο, πριν και κατά τη διάρκεια
στις ισχύος της σύµβασης, όποτε κρίνει αυτή αναγκαίο.  Εάν  κριθεί αναγκαίο, δύναται να
παραστεί  επιτροπή Αξιωµατικών,  κατά  την  παρασκευή  των  ειδών,  στις εγκαταστάσεις
του   προµηθευτή.   ∆ικαίωµα εφαρµογής  των  ελέγχων  έχουν  αρµόδια όργανα της
Στρατιωτικής Υπηρεσίας  όπως ο υπεύθυνος  Στρατιωτικός Κτηνίατρος,   οι ιατροί  των
Μονάδων,  τα   υπεύθυνα  όργανα   των  Μονάδων  καθώς   και  τριµελείς επιτροπές  που
ορίζονται  για  το σκοπό  αυτό από  την  29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ  , στις οποίες θα συµµετέχει
ιατρός. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί,  μη  τήρηση  των  όρων  υγιεινής  ή  της
προβλεπόμενης  ποιότητας  των  προς  διάθεση  ειδών,  η  29  Μ/Π  ΤΑΞΠΖ   διατηρεί  το
δικαίωμα εφαρμογής των καθοριζόμενων στο άρθρο 12, των γενικών όρων.

Κατά την επιθεώρηση, ο ανάδοχος ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, θα συνοδεύει
την επιτροπή και θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση του ζητηθεί από
αυτή, σχετικά µε στις πρώτες ύλες, τον εξοπλισµό, τη µέθοδο παρασκευής των προϊόντων
κ.λπ.  

Τα  δείγµατα  θα λαµβάνονται παρουσία  του  προµηθευτή  ή  του αντιπροσώπου  του,  ο
οποίος  υπογράφει  και  το σχετικό  πρωτόκολλο  δειγµατοληψίας   όπου  θα  αναγράφει
το   ονοµατεπώνυµο  του ολογράφως καθώς και  την  ιδιότητα  του  όταν πρόκειται  για
αντιπρόσωπο.  Στο έντυπο αυτό (Ροδόπη)και µόνο αυτό) δηλώνεται ενυπόγραφα από τον νόµιµο
αντιπρόσωπο, η επιθυµία ή όχι της επιχείρησης για κατ’ έφεση εξέταση, προκειµένου να
ληφθεί  έγκαιρα  ικανός  αριθµός  αντιδειγµάτων.   Σε  περίπτωση  µη  ύπαρξης
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του, τα δείγµατα λαµβάνονται παρουσία του µεταφορέα
και  ουδεµία  ένσταση  γίνεται  δεκτή.  Τα  δείγµατα  αποστέλλονται  αρµοδίως  για
εργαστηριακές εξετάσεις.  Επιπλέον κατά την επιθεώρηση, η επιτροπή έχει το δικαίωµα να
παρακολουθήσει  την παρασκευή – συσκευασία – διαλογή των προϊόντων και να κάνει
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απευθείας δειγµατοληψία από τα έτοιµα προϊόντα ή από τις χρησιµοποιούµενες πρώτες
ύλες.  

Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων:

α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, στα είδη που προσκοµίζονται κάθε
φορά και κατά την κρίση των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας.  

β.  Έκτακτα  και  κατά  κανόνα  χωρίς  προειδοποίηση,  κατά  την  κρίση  των  υγειονοµικών
οργάνων, στο χώρο παράδοσης των ειδών ή στους χώρους αποθήκευσης - διακίνησης
του αναδόχου.   

γ.  Κατά την στιγµή της παράδοσης των προϊόντων στη Μονάδα, παρουσία του αναδόχου ή
του νοµίµου αντιπροσώπου του.  

δ. Η παραλήπτρια  Μονάδα  δύναται να  εφαρµόζει  έκτακτους  ελέγχους δειγµατοληψίας
και   εν   απουσία   του   σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βασική προϋπόθεση είναι ότι η
δειγµατοληψία γίνεται από τριµελή επιτροπή, ένα µέλος της οποίας είναι ο κτηνίατρος ή ο
ιατρός της Μονάδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» (Ροδόπη)29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ)

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]

-  Ταχυδρομική  διεύθυνση  /  Πόλη  /  Ταχ.  Κωδικός:  ΣΤΡΔΟ  «ΛΓΟΥ  ΒΙΚΤΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ», Κομοτηνή,  ΤΚ 69100

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπλγος  (Ροδόπη)ΕΜ) Γιολάνδα Πετρίδου

- Τηλέφωνο: 2531054497

- Ηλ. ταχυδρομείο: str-29-mp-taxpz-gep@army.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Ειδών Κυλικείου για την κάλυψη των αναγκών  των
Μονάδων –Ανεξ.  Υπομονάδων – Στρ.  Καταστημάτων – ΚΑΑΥ Προσκυνητών -  2η

ΜΣΕΠ της Π.Ε. Ροδόπης

 (Ροδόπη)Πίτες με CPV: 15812120-0, Γλυκά με  CPV:15812200-5, 

  Κρουασάν με  CPV:15811300-9, Έτοιμα Σάντουιτς με  CPV: 15811511-1,

  Παρασκευασμένα Προϊόντα Άρτου: 15811500-1).

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (Ροδόπη)ΑΦΜ):
Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,
αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό
ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (Ροδόπη)διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (Ροδόπη)εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να  προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και
φόρων  ή  να  παράσχει  πληροφορίες
που  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας  μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 [] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(Ροδόπη)επικεφαλής,  υπεύθυνος  για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους
οικονομικούς  φορείς  που συμμετέχουν
από  κοινού  στη  διαδικασία  σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας  ένωσης  ή
κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία

[   ]
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ο  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να
υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που  είναι  αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(Ροδόπη)τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος  IV και  στα  (Ροδόπη)τυχόν)  κριτήρια  και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι,  επισυνάψτε  χωριστό  έντυπο  ΤΕΥΔ  με  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ,
για κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,  δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε
όχι,  ιδίως οι  υπεύθυνοι  για τον έλεγχο της ποιότητας και,  όταν πρόκειται  για δημόσιες
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον  είναι  σχετικές  για  την  ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να
αναθέσει  οποιοδήποτε  μέρος  της
σύμβασης  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το
ποσοστό  της  σύμβασης  που  θα
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ'  εφαρμογή  του  άρθρου  131  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος
οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α και  Β  του  παρόντος
μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2. δωροδοκία·

3. απάτη·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη  καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από  τους  λόγους  που  παρατίθενται
ανωτέρω (Ροδόπη)σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση  η  οποία  έχει  εκδοθεί  πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει  οριστεί  απευθείας περίοδος
αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής
απόφασης  προσδιορίζοντας  ποιο  από
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(Ροδόπη)-α): [   ], 
λόγος(Ροδόπη)-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(Ροδόπη)-ά) σημείο(Ροδόπη)-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
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[……][……][……][……]
Σε  περίπτωση  καταδικαστικής
απόφασης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει
λάβει  μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία  του  παρά  την  ύπαρξη
σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(Ροδόπη)«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1)  Μέσω  δικαστικής  ή  διοικητικής
απόφασης;
-  Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης
ή έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής
απόφασης,  εφόσον ορίζεται  απευθείας
σε  αυτήν,  τη  διάρκεια  της  περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του,  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του
στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(Ροδόπη)«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια
διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα  δύναται  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων
σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό
αυτές αυτές τις περιστάσεις 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με  άλλους  οικονομικούς
φορείς  με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την
ύπαρξη  τυχόν  σύγκρουσης
συμφερόντων,  λόγω  της  συμμετοχής
του  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν
συμβουλές στην  αναθέτουσα  αρχή  ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε  ως
αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία
της  προηγούμενης  σύμβασης  ,
αποζημιώσεις  ή  άλλες  παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
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μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών
ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των
λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/
αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του  αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο
πλεονέκτημα στη  διαδικασία ανάθεσης
ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την
ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις  Άρθρο  8  παρ.  4  ν.
3310/2005:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις
εφαρμογής  της  παρ.  4  του  άρθρου  8
του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος   IV  : Κριτήρια επιλογής  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (Ροδόπη)ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους),
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  στα  σχετικά
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα
που  τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο
κράτος μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα

Απάντηση:

Για  σύνθετα  προϊόντα  ή  υπηρεσίες
που  θα  παρασχεθούν  ή,  κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας  θα επιτρέπει τη
διενέργεια  ελέγχων όσον  αφορά  το
παραγωγικό δυναμικό ή τις  τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα  μέσα  μελέτης  και  έρευνας που
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει  για  τον  έλεγχο  της
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

Ο οικονομικός φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας το  ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες
αναγνωρισμένων  ικανοτήτων,  με  τα
οποία  βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα
των  προϊόντων,  επαληθευόμενη  με
παραπομπές  στις  τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης  που  αναφέρονται  στη
διακήρυξη;
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης  ποιότητας  και/ή  τα  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  έχουν
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας
και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να  προσκομίσει  πιστοποιητικά που
έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα  απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
διευκρινίστε  ποια  άλλα  αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά  το  σύστημα  διασφάλισης
ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να  προσκομίσει  πιστοποιητικά που
έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα  απαιτούμενα  συστήματα  ή
πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
διευκρινίστε  ποια  άλλα  αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά  τα  συστήματα  ή  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσει

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι: 

1.  Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και
ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση  των  συνεπειών  σε  περίπτωση  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων.

2.   Είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς  καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

       α) Η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν.

      β) Η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα.

3. Δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη Ι έως
και IV του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της
ανοιχτής διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κυλικείου, για την
κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Στρ. Καταστημάτων – ΚΑΑΥ
Προσκυνητών - 2η ΜΣΕΠ της Π.Ε. Ροδόπης σύμφωνα με την Διακήρυξη υπ’ αριθμ 2/2019
της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(Ροδόπη)-ές): [……]   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  α. Το  ΤΕΥΔ  υπογράφεται  ψηφιακά από  τον  εκπροσώπο  του
οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτόν.  Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  για  την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

                β. Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών
φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ροδόπη) ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ροδόπη)Υπόδειγμα)

Ο υπογεγραµµένος ............................ (Ροδόπη)Ονοµατεπώνυµο) του ............................... 

(Ροδόπη)Όνοµα  Πατρός),  με  ΑΔΤ  ………………………κάτοικος  ..................  (Ροδόπη)Πόλη,
Χωριό) ................................... (Ροδόπη)Οδός

και αριθµός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Ροδόπη)Όνοµα

Εταιρείας), με ΑΦΜ………………….. σας δηλώνω τα παρακάτω: 

α.    Λάβαµε  γνώση όλων των όρων και παραρτημάτων της διακήρυξης  με αριθμό
01/2019 της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ, τους  οποίους  τους αποδεχόµαστε  πλήρως, όπως
και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς. 

β.    Προσφέρω  για την Προμήθεια ειδών κυλικείου, για την κάλυψη των αναγκών
των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Στρ. Καταστημάτων – ΚΑΑΥ Προσκυνητών - 2η

ΜΣΕΠ της Π.Ε. Ροδόπης, τις παρακάτω τιμές : 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΙΤΕΣ  (Ροδόπη)CPV:15812120-0)

1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

2 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

3 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

4 ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

5 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

6 ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

7 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

8 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

9 ΠΕΪΝΙΡΛΙ (Ροδόπη)150 ΓΡ.)

ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (Ροδόπη)CPV: 15811511-1)

1 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

2 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

3 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

4
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ 

Ή ΠΑΡΙΖΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

5 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΣΑΛΑΜΙ ΜΠΥΡΑΣ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

6 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΜΠΡΙΖΟΛΑ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

7 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ (Ροδόπη)100 ΓΡ.)

8 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ  (Ροδόπη)CPV: 15811500-1)
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

1 ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ (Ροδόπη)150 ΓΡ.)

2 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

3 ΤΣΟΥΡΕΚΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

4 ΚΟΥΛΟΥΡΙ (Ροδόπη)80 ΓΡ.)

5 ΤΟΣΤ ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

6 ΤΟΣΤ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

7 ΤΟΣΤ ΤΟΝΟΥ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

ΓΛΥΚΑ (Ροδόπη)CPV:15812200-5)

1 ΚΕΪΚ ΦΡΟΥΤΟΥ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

2 ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

3 ΚΕΪΚ ΑΝΑΜΙΚΤΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

4 ΜΗΛΟΠΙΤΑ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

5 ΝΤΟΝΑΤΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

6 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

7 ΚΑΝΤΑΪΦΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

8 ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

9 ΡΑΒΑΝΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

10 ΣΑΜΑΛΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

11 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

12 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

13 ΕΙΔΗ ΠΑΣΤΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

14 ΕΚΛΕΡ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

15 ΚΩΚ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

16 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

17 ΜΙΛΦΕΪΓ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

ΚΡΟΥΑΣΑΝ (Ροδόπη)CPV:15811300-9)

1
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (Ροδόπη)90

ΓΡ.)

2 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΚΑΚΑΟ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

3
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ 

“BUENO” (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

4
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΒΕΡΙΚΟΚΟ (Ροδόπη)90

ΓΡ)

5
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ (Ροδόπη)90

ΓΡ)

6 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΚΕΡΑΣΙ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

7 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΦΡΑΟΥΛΑ (Ροδόπη)90
ΓΡ.)
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

8 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (Ροδόπη)90 ΓΡ.)

γ.    Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 120 ημέρες, από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.

 Κομοτηνή,      Μαρτίου 2020

                   -Ο-

          ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

 Υπογραφή

          Σφραγίδα της εταιρείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
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Εκδότης (Ροδόπη)Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)

Κατάστηµα (Ροδόπη)∆νση οδός-αριθµός ΤΚ fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης:

Προς: (Ροδόπη)Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα¹ ) ………….

(Ροδόπη)Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²) ........................................

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ …………..ποσού……………….  ευρώ³.      

Έχουμε  την  τιµή  να  σας  γνωρίσουµε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………³ υπέρ του

1.  (Ροδόπη)Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου):(Ροδόπη)ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο……,  ΑΦΜ
……………..(Ροδόπη)διεύθυνση)………………………, ή 

2. (Ροδόπη)Σε περίπτωση νομικού προσώπου): (Ροδόπη)πλήρη επωνυμία) ………………, ΑΦΜ……………
(Ροδόπη)διεύθυνση)…………………, ή

3. (Ροδόπη)Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) :των φυσικών / νομικών προσώπων 

α.  (Ροδόπη)πλήρη επωνυμία) ………………, ΑΦΜ: …………… (Ροδόπη)διεύθυνση) ……………….

β.  (Ροδόπη)πλήρη επωνυμία) ………………, ΑΦΜ: …………… (Ροδόπη)διεύθυνση) ……………….4 

ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ  τους,  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  ένωσης  ή  κοινοπραξίας,  για  τη
συµµετοχή του/ της/ τους σύμφωνα με την (Ροδόπη)αριθμό/ ημερομηνία)……………. Διακήρυξη
της 29ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ, για την   ανάδειξη αναδόχου για
την ανάθεση της σύμβασης: «(Ροδόπη)τίτλος σύμβασης)» . 

    Η παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  µόνο  τις  από  την  συµµετοχή  στην  ανωτέρω,
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της ………… καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης.

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης.

4 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας

Το παραπάνω ποσό τηρείται  στη  διάθεσή σας και  θα καταβληθεί  ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα σε …..5 ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
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Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι  μπορούμε  να θεωρήσουμε την  Τράπεζα μας  απαλλαγμένη  από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από  έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της
προσφοράς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  των  γενικών  όρων  της  Διακήρυξης,  µε  την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της6.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι  το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει  το όριο εγγυήσεων που
έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε7.

(Ροδόπη)Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5 Ορίζεται ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

6 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.

7 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες
που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995
(Ροδόπη)ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής  υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Εκδότης  (Ροδόπη)Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)

Κατάστηµα (Ροδόπη)∆νση οδός-αριθµός ΤΚ fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης:

Προς:(Ροδόπη)Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα¹ ) ………….

(Ροδόπη)Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²) ........................................

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ …………..ποσού……………….  ευρώ³.      

Έχουµε  την  τιµή  να  σας  γνωρίσουµε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………³ υπέρ του

1.  (Ροδόπη)Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου):(Ροδόπη)ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο……,  ΑΦΜ
……………..(Ροδόπη)διεύθυνση)………………………, ή 

2.  (Ροδόπη)Σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου):  (Ροδόπη)πλήρη  επωνυμία)  ……………….,
ΑΦΜ……………(Ροδόπη)διεύθυνση)…………………, ή

3. (Ροδόπη)Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) :των φυσικών / νομικών προσώπων 

α.  (Ροδόπη)πλήρη επωνυμία) ………………, ΑΦΜ: …………… (Ροδόπη)διεύθυνση) ……………….

β.  (Ροδόπη)πλήρη επωνυμία) ………………, ΑΦΜ: …………… (Ροδόπη)διεύθυνση) ……………….4 

ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ………..σύμβασης ‘’(Ροδόπη)τίτλος σύμβασης)’’, σύμφωνα με
την  (Ροδόπη)αριθμό/  ημερομηνία)…………….  Διακήρυξη  της  29ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ.

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται  στη  διάθεσή σας και  θα καταβληθεί  ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
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το  βάσιµο  ή  µη  της  απαίτησής  σας  µέσα  σε  ……5  ηµέρες  από  την  απλή  έγγραφη
ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι  μπορούμε  να θεωρήσουμε την  Τράπεζα μας  απαλλαγμένη  από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι  το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει  το όριο εγγυήσεων που
έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε6.

(Ροδόπη)Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5 Ορίζεται ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

6. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες
που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995
(Ροδόπη)ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον  όρο ότι  η  εγγύηση καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
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