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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:

ΜΥ FOB AKTIOY
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ
Τηλ.:2682045040
Φ.831/AΔ.909
Σ.172
Aκτιο, 20 Φεβ. 2021

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/21 για την
Προμήθεια Παγωτών , για Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB AKTION

ΣΧΕΤ :

To από 12/02/2021 /ΥΣ/ΜΥ FOB AKT/ΟΙΚ/Κ.ΚΥΛ

Έχοντας υπόψη:
α.
Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί
«Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.
β.
Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
γ.
Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ.
Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

Α’

141/17-8-2010)

ε.
Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί
της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις
εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.
ζ.
Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13)
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του
Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
η.
Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
θ.
Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
ι.

Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄ 74) περί
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«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις».
ια. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ΄ αρ. πρωτ.
2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.
ιβ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά
και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.
ιγ. Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Δημοσίων
Συμβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων».
ιδ. Την υπ΄ αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών
(ΦΕΚ Β΄ 3335/11-12-14) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του
Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως ισχύει.
ιε. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-16)
Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για
διαδικασίες σύναψης δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον
αφορά παρ.4 άρθρου 79 Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147).
ιστ. Την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147)».
ιζ. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17)
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
ιη. Τις διατάξεις του άρθρου 8, Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
λοιπές διατάξεις».
ιθ. Τις διατάξεις της υπ.αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-12 Απόφαση
του Υπ. Υγείας (ΦΕΚ Β΄2718/2012) «Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων και τροφίμων & ποτών».
κ.
Το ΕΠΑ Δ-45/99 «Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων και Νερού»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ΕΠΑ Δ-12/18 «Προμήθειες – Προπληρωμές
ΠΑ» και το ΕΠΑ Δ-15/18 «Εντεταγμένες Εκμεταλλεύσεις Εξυπηρέτησης
Προσωπικού ΠΑ».
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κα. Την υπ΄ αρίθμ. ΨΦ516-0ΓΞ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΑΥ) ποσού 8.000,00 € με ΑΔΑΜ 21 REQ008153425/2021-02-17 ως
Πρωτογενές Αίτημα μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια θέματος και το αντίστοιχο
ΑΔΑΜ 21REQ008153742 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της πλατφόρμας του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
κβ. Τις εκτιμώμενες ετήσιες απαιτήσεις της Μονάδας σε παγωτά
ΚΑΛΟΥΜΕ
2.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους
συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές
τους για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη των αναγκών Μονάδος μας , με
την υπογραφή σύμβασης διάρκειας εννέα (9) μηνών .
3.
Η διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και
των Παραρτημάτων «Α», «Β» της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία
θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των επίσημων
τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε
προμηθευτής.
4.
Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας
θέματος ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων € (8.000,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
5.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να
υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση, με έναν από τους εξής τρόπους:
(1)
Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ , ΜΥ FOB AKTIOY, A/Δ ΑΚΤΙΟΥ , ΠΡΕΒΕΖΑ 48100» με συστημένη
επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER), με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία της ΜΥ FOB AKT
προκειμένου να πρωτοκολληθούν, μέχρι την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα
13:00. Ως εκ τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος
για την έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων
προσφοράς από την Πύλη του Στρατοπέδου στην περίπτωση αποστολής του
φακέλου προσφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER). Σε κάθε
περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο
των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.
(2) Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή λήψης
προσφορών
της ΜΥ FOB/AKT, μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών.
.
6.
Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα
8/03/2021 , στο Τμήμα Οικονομικού MY FOB AKT από το αρμόδιο συλλογικό
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όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών , που έχει
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή
οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
7.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Μονάδα μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι τιμές των
οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε
μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε
αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.
8.

Με τον μειοδότη θα υπογραφεί σχετική σύμβαση.

9.
Ουδείς υποψήφιος μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ’ μέρους της Μονάδος, σχετικά με τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.
10. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των Οικονομικών Φορέων
(Προμηθευτών) υποχρεούνται να λάβουν έγκαιρα άδεια εισόδου από το Τμήμα
Ασφάλειας (τηλ. επικοινωνίας: 2682045005) πριν την ημερομηνία διενέργειας του
υπόψη διαγωνισμού.
11. Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Επόπτη Οικονομικών
Υπηρεσιών του Τμήματος Οικονομικού , τηλ. 2682045040 - 3 , αρμόδιοι: Σγός
(ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου και Εσμιας Παν. Παπαδόπουλος.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Αργυριος Κωστούρος
Διοικητής

Σγός (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου
ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
«Β» Τεχνικές Προδιαγραφές Παγωτών - Απαιτήσεις σε Εξοπλισμό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
Εμπορικό Επιμελητήριο Πρέβεζας, e-mail: info@prevezachamber.gr
Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδος, e-mail: info.lefkadachamber@gmail.com
Εμπορικό Επιμελητήριο Aρτας : e-mail: info@e-artas.gr
Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, e-mail:contact@epimetol.gr
Εμπορικό επιμελητήριο Ιωαννίνων , e-mail: info@cci-ioannina.gr
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Αποδέκτες για Πληροφορία
ΜΥ FOB AKT/OIK/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘ
ΜΥ FOB AKT/ΣΥΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
MY FOB AKTIOY
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ EOY
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
1.
Η λήψη προσφορών αφορά την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη
αναγκών MY FOB AKT . Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι Εννέα (9) μήνες χωρίς
δυνατότητα ανανέωσής της. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο
ποσό των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
2.
Η προμήθεια των ειδών θα συνοδεύεται και από τον απαιτούμενο
μηχανολογικό εξοπλισμό, βάσει του Παραρτήματος «Β» της παρούσας.
3.
Το κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),
η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των
επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που
αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής.
Άρθρο 2ο
Οριζόντια Ρήτρα
1.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
του
που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων 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.
2.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
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παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 3ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α.

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β.
ενώσεις
των
ανωτέρω
προσώπων
ή/και
φορέων
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη πρόσκληση και
είναι εγκατεστημένα/οι/ες σε:
(1)

κράτος-μέλος της Ένωσης

(2)

κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

(3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (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 Ι της ως άνω Συμφωνίας και
2.
Ο όρος «οικονομικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
3.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 4ο
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο
παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών
φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 4,
περ. α. και θ. του Ν. 4412/16 και επισημαίνονται τα κάτωθι :
α.
Λόγοι αποκλεισμού:
(1) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν (1) από τους λόγους που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της προσθήκης (1) (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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό).
(2) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο
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της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16
(3) Αποκλείεται οικονομικός φορέας αν η αναθέτουσα αρχή
γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 73
παρ 2 περ. γ΄ του Ν.4412/16 ότι : «έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ».
(4) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 του Ν.
4412/16 .
β.

Επίσης, ισχύουν και τα ακόλουθα:

(1) Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, τότε στην παρ. 3.α.(1) αυτή ανέρχεται σε
πέντε (5) έτη από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης, ενώ στην παρ. 3.α.(4)
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
(2) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν (1)
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις
των παραπάνω περιπτώσεων.
(3) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις
παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής.
γ.
Κριτήρια επιλογής (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας): Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο του προς προμήθεια συστήματος.
5.

Επισημαίνεται ότι:

α.
Κάθε προσφέρων που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να
συμπληρώσει και να υποβάλει μια υπεύθυνη δήλωση .
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β.
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης,
πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης
χωριστή Υ.Δ .
6.

Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/16):

α.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
7.

Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/16):

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην
προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει.
Άρθρο 5ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία πρέπει:

α.
Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
β.
Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης
κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.
2.

Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται αυτές:

α.
σύμβασης,
β.

όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της
όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,

γ.
όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως
συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
3.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισμένο
φάκελο. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.
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4.
Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες
ενδείξεις:
α.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) για την Προμήθεια Παγωτών
προς Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB/AKT
β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αρίθμ. 01/21 ΜΥ FOB/AKT

γ.
Την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας
υποβολής προσφορών).
ε.

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

5.
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3)
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, καθένας εκ των
οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο
οποίος πρέπει να περιέχει το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ως το υπόδειγμα της
Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος, η οποία φέρει ημερομηνία εντός
των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
β. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει, επί ποινή απόρριψης:
(1) Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες:
(α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
κατά τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. 15523/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1187/2006) και εφόσον
προβλέπεται για την εν λόγω επιχείρηση, αντίγραφο της απόφασης χορήγησης
κωδικού αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης από τη Γενική Διεύθυνση
Κτηνιατρική του ΥΠΑΑΤ κωδικό αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης που αφορά
στην παραγωγή ή/και διακίνηση του προϊόντος σύμφωνα με το ΠΔ 79/07 (ΦΕΚ Α’
95).
(β) Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές πρότυπο
ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισμένο
πρότυπο βασισμένο στις αρχές του HACCP. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να
αφορά στην παραγωγή ή/και εμπορία του προϊόντος και να έχει εκδοθεί από
φορέα πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο
ευρωπαϊκό οργανισμό διαπιστεύσεων χώρας-μέλους της Ε.Ε. Η εν λόγω
πιστοποίηση θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού,
καθώς και κατά τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
(γ) Σε περίπτωση μεταφοράς – παράδοσης των ειδών με
ίδια μέσα (οχήματα): Φωτοτυπίες των εν ισχύει αδειών κυκλοφορίας καθώς
επίσης και φωτοαντίγραφα των εν ισχύει βεβαιώσεων καταλληλόλητας από
υγειονομικής πλευράς των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά
των ειδών. Τα ανωτέρω οχήματα θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των
παγωτών κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1/ Επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των αρμόδιων
οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, παρέχοντας τους κάθε
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διευκόλυνση, διευκρίνιση - έγγραφο που τυχόν τους ζητηθεί. Ο έλεγχος θα αφορά
στην τήρηση των όρων της σύμβασης, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη
διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων
2/ Δεσμεύονται για την παράδοση των προϊόντων με τα
κατάλληλα ίδια μέσα στις εγκαταστάσεις της Μονάδας.
3/ Θα χορηγούν - διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη για
όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
4/ Αποδέχονται
τους
ελέγχους
(μακροσκοπικούς,
χημικούς) των προϊόντων αλλά και των εγκαταστάσεων των ιδίων και των
προμηθευτών τους σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές
διατάξεις και κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων, χωρίς άλλη χρηματική
επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
5/ Δεσμεύονται για τη χορήγηση του απαραίτητου
μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ» της
παρούσας, με υποχρεώσεις για:
α/
παροχή τεχνικής υποστήριξης (περιοδική
συντήρηση και έλεγχο, αποκατάσταση βλάβης και αν απαιτηθεί αντικατάσταση
ψυγειοκαταψύκτη/ών).
β/ χορήγηση του εξοπλισμού με τη μορφή
χρησιδανείου χωρίς η Υπηρεσία να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα
οφείλονται σε έκτακτες περιπτώσεις όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, κλοπή κ.λ.π.
γ/
ανταπόκριση σε περίπτωση κλήσης για
υποστήριξη που δεν θα ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ανεξάρτητα αν είναι
Κυριακή ή Αργία.
(2) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που είναι έμποροι, θα
πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους τα
παρακάτω:
(α) Έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών) που
θα πιστοποιούν τη συνεργασία των διαγωνιζομένων με τους προμηθευτές των
προϊόντων και τα οποία θα βεβαιώνουν τη χορήγηση - διάθεση των σχετικών
ειδών στους διαγωνιζομένους για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης,
καθώς και τη δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων της Π.Α να έχουν ελεύθερη
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών τους για έλεγχο, παρέχοντας
τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί.
(β) Πιστοποιητικό ISO 22000/2005 (του προμηθευτή των
προϊόντων) ή αντίστοιχο εκδοθέν από εταιρεία εξουσιοδοτημένη από το Εθνικό
Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι οι
επιχειρήσεις τροφίμων εργάζονται με βάση τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης
Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), όπως προβλέπεται από την
ΚΥΑ 487/2000 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας-Ανάπτυξης-Δικαιοσύνης και
τους Κανονισμούς 178/2002 και 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
γ.
Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο
οποίος περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα είδη που περιέχονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συμπληρώνοντας τα κάτωθι, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήματος:
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(1) Το προσφερόμενο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των
εργοστασιακών τιμών, βάσει του πρωτότυπου επίσημου τιμοκαταλόγου έτους
2020 της εταιρείας ή των εταιρειών παγωτών που αντιπροσωπεύει ο εκάστοτε
προμηθευτής, ολογράφως και αριθμητικώς, που θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη
την διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της
αναγραφόμενης τιμής (ποσοστό %) αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπόψη η τιμή (ποσοστό %) ολογράφως.
εταιρείας ή
προμηθευτής.

(2) Τον πρωτότυπο επίσημο τιμοκατάλογο έτους 2021 της
των εταιρειών παγωτών, που αντιπροσωπεύει ο εκάστοτε

(3) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγονται τα
υπό προμήθεια είδη.
(4)

Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 6ο
Λόγοι απόρριψης προσφορών
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α.
Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του
Ν. 4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
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
τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16.
γ.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι
αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.
δ.
Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν επιτρέπεται
ή, εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της
σύμβασης.
ε.

Προσφορά υπό αίρεση.
Άρθρο 7ο
Ισχύς Προσφορών

1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα
ημέρες (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.
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2.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Άρθρο 8ο
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία (1) συνεδρίαση
(άρθρο 117, παράγραφος 4 του Ν. 4412/16) στην οποία αποσφραγίζεται ο κυρίως
φάκελος της προσφοράς, όπου περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η
Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά και η Επιτροπή μονογράφει κάθε φύλλο των
εν λόγω δικαιολογητικών.
2. Μετά το πέρας της συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα κατατεθέντα
δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό αποσφράγισης προσφορών
υποβάλλεται μαζί με τους φάκελους στο Τμήμα Οικονομικού της ΜΥ FOB AKT για
την έκδοση σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής.
3.
Ακολούθως, εκδίδεται η εκτελεστή διοικητική πράξη της Αναθέτουσας
Αρχής (απόφαση), με την οποία ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος
(αξιολογείται το πρακτικό της επιτροπής).
4.
Η υπόψη απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια σε όλους αυτούς που
κατέθεσαν προσφορά (με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
ιδιοχείρως).
5.
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, αποστέλλεται ειδικότερη
έγγραφη πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή εντός δέκα (10)
ημερών, κατά άρθρο 103, παράγραφο 1 (όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο
12 του άρθρου 43 του Ν.4605/19), των κάτωθι:
α.
Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας,
τις πράξεις ορισμού των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του
Διευθύνοντα Συμβούλου για τις Α.Ε., καθώς επίσης και το ισχύον παραστατικό
εκπροσώπησης.
β.
Δικαιολογητικά περί απόδειξης της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 73, παράγραφος 1 και 2 του Ν.4412/16
(κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 80), ως εξής (κατ’ ελάχιστον):
(1) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου των υπόχρεων
προσώπων, ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7β ανωτέρω.
Δηλαδή, απαιτείται η κατάθεση αποσπάσματος ποινικού μητρώου:
(α) Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
(β) Για τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.).
(γ) Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις των συνεταιρισμών.
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(2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (για τις εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
αντικείμενο τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
6.
Αν δεν προσκομισθούν από τον προσωρινό ανάδοχο τα παραπάνω
δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ισχύουν τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 103, παράγραφος 2 του Ν.4412/16, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12β του Ν.4605/19.
7.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης, τότε απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες που
προβλέπονται στις παραγράφους 3 έως 5, του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/16 για τον προμηθευτή με
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής.
8.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης.

Άρθρο 9ο
Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύμβασης
1.
Η επιλογή του προσφέροντος και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από
εισήγηση της Επιτροπής αποσφράγισης προσφορών. Στην περίπτωση κατάθεσης
ισότιμων προσφορών, ήτοι προσφορών με το ίδιο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των
επίσημων τιμοκαταλόγων, θα ισχύσουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 90 του Ν.4412/16.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο των οικείων πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο
τρόπο (τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ιδιοχείρως) επί αποδείξει.
3.
Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ
ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα
πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το Ν.4412/16
συνέπειες, μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από
γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10ο
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
1.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016 που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
2.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει, έως την
υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής εκτιμώμενης ετήσιας αξίας των
ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, ήτοι 400,00 € , όπως ορίζεται στη
περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. Ο χρόνος ισχύος
της εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά δύο
(2) μήνες τουλάχιστον.
3.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
δίδεται στην Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήματος.
Άρθρο 11ο
Ποιότητα Ειδών – Συσκευασία
1. Όλα τα είδη θα είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και θα
τηρούν πλήρως τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ως το Παράρτημα «B»
της παρούσας διακήρυξης.
2.
Όλες οι διαδικασίες και όλα τα στάδια από την αρχή έως την παράδοση
των ειδών, θα υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας, καθώς και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
3. Η συσκευασία κάθε είδους θα είναι ίδια με αυτή του ελεύθερου εμπορίου
και σύμφωνα με τον ΚΤΠ.
4. Όλα τα είδη που διατίθενται για κατανάλωση θα φέρουν υποχρεωτικά
σημάνσεις με τις παρακάτω ενδείξεις επί της συσκευασίας:
α. Επωνυμία της εταιρείας.
β. Ονομασία και σύνθεση του προϊόντος, όπως προβλέπεται από το
άρθρο 11 του ΚΤΠ.
γ. Καθαρό βάρος του προϊόντος.
δ. Ημερομηνία λήξης.
ε. Διατροφική επισήμανση σύμφωνα με τον ΕΚ 1169/2011.
5. Τα είδη συσκευασίας (κιβώτια-τελάρα κλπ) βαρύνουν τον προμηθευτή.
6. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι Α’ ποιότητας, όπως
καθορίζονται στους όρους της διακήρυξης, θα απορρίπτονται και αντικαθίστανται
από τον προμηθευτή με άλλα κατάλληλα.
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Άρθρο 12ο
Παράδοση – Παραλαβή Υλικών – Διενεργούμενοι Έλεγχοι
1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο Κεντρικό Κυλικείο και στα
Μερικά Κυλικεία της Μονάδας καθημερινά και σε ορισμένες περιπτώσεις και
Κυριακές - Αργίες, εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής
ή έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα και ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής. Τα
υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με έξοδα του προμηθευτή στο χώρο που θα
του υποδειχθεί από τη Μονάδα και η παραλαβή τους θα γίνεται από τα αρμόδια
όργανα.
2. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των ειδών
στη Μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά παγωτών, με την
απαιτούμενη ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που μεταφέρουν. Η τήρηση
των υγειονομικών συνθηκών μεταφοράς των προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη του προμηθευτή.
3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παραλαμβάνει και να
αντικαθιστά τα αλλοιωμένα και μη διαθέσιμα είδη καθώς και τα είδη για τα οποία
έχει λήξει η ημερομηνία ανάλωσής τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε
περίπτωση άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
4. Ομοίως, ο προμηθευτής υποχρεούται να δεχθεί ως επιστροφή τυχόν
ποσότητες παγωτών που παρέμειναν αδιάθετες μετά τη λήξη της θερινής
περιόδου.
5. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας
(Διαχειριστές Κεντρικού και Μερικών Κυλικείων) με συμμετοχή υποχρεωτικά του
Ιατρού ή Κτηνιάτρου της Μονάδας και θα είναι υπεύθυνα για τον ποιοτικό και
ποσοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων ειδών.
6.
Συγκεκριμένα τα αρμόδια όργανα θα ελέγχουν τη συμφωνία των ειδών
με τους όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης και θα βεβαιώνουν αυτοδίκαια,
με την οπισθογράφηση του αντίστοιχου Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, την
αποδοχή ότι το είδος είναι κατάλληλο και ότι μπορεί να παραληφθεί και να
χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους
όρους της σύμβασης θα εισηγούνται την απόρριψή του, αναφέροντας
απαραιτήτως τους λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του απορριπτόμενου
είδους.
6.
Η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προμηθευτή ή του
αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα
οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν
δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α.

Μικροβιολογικό.

β.

Χημική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

7. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε είδος και το
κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης, τον προμηθευτή θα βαρύνει και
το κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέχρι μία
(1) φορά το μήνα. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.
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8. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων πρέπει να είναι
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των παγωτών.

Άρθρο 130
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα διενεργείται υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α.
Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών
και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με
έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις
βάρος του οικονομικού φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του
προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραλαμβανομένων
ειδών από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα της Μονάδας, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο ΕΠΑ Δ-45/99 της ΓΕΑ/ΔΥΓ, τις διαταγές της Υπηρεσίας
ανάλογου περιεχομένου, τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και
κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων καθώς και του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών.
β. Θα έχουν καταλογιστεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον
προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με παρεκκλίσεις ή
καθυστέρησης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων
της σύμβασης.
γ. Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση δικαιολογητικά.
2. Ειδικότερα, η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται από τη Διαχείριση
του Κεντρικού Κυλικείου, συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήμερο ή μηνιαίως, είτε με
απευθείας πληρωμή από το Ταμείο με έκδοση επιταγής είτε με κατάθεση των
χρημάτων σε λογαριασμό του, ως εξής:
α.
Ο οικονομικός φορέας, κατά την παράδοση ειδών στο Κεντρικό και
στα Μερικά Κυλικεία, θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο πώλησης αγαθών - δελτίο
αποστολής. Τόσο στα Τιμολόγια όσο και στα Δελτία Αποστολής θα πρέπει να
αναγράφεται πλήρως η περιγραφή των προς πώληση προϊόντων (είδος και
τεμάχια ανά είδος) σε πλήρη αντιστοιχία με αυτά που παραδίδονται.
β.
προσκομίζει:

Επισημαίνεται

ότι

ο

οικονομικός

φορέας

υποχρεούται

να

(1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
(3)

Λοιπά προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.

3.
Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
της σύμβασης.
4.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
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5.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρος Εισοδήματος
ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών,
ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014.
6.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
κράτηση για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468% η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
α.
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16 και από το άρθρο 44 του Ν.4605/19.
β.
Χαρτόσημο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00042%
(0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α.).
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
7.

Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:

α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα
ελέγχου - δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών στις εγκαταστάσεις της
Μονάδας.
β.
Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας,
ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης
συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.
γ.
Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίστηκε στην
προσφορά του προμηθευτή.
δ.
Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προμήθεια
ειδών όταν αυτοί πραγματοποιούνται μέχρι μία (1) φορά το μήνα. Για τυχόν
επιπλέον ελέγχους, το κόστος θα βαρύνει την Υπηρεσία.
ε.

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

10. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων
οργάνων της Μονάδας, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η
σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα
θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν
κυρώσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.
11. Την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα θα αποστέλλεται από τον
οικονομικό φορέα καρτέλα πελάτη (κατάσταση), όπου θα αναγράφεται το σύνολο
των συναλλαγών με τη Μονάδα μας και θα εκδίδονται τιμολόγια για τυχόν
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΣΓΟΣ (ΥΟΚ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (67738) την 22/02/21 07:36(LT) με UID:
6030a9ef477e76156489ae9b

ΑΔΑ: ΨΞΓΘ6-ΔΝ9
19

παραδόσεις υλικών με δελτία αποστολής εντός του αντίστοιχου μήνα. Η καρτέλα
πελάτη θα αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπη μορφή και σε κάθε
περίπτωση θα κοινοποιείται και στο τμήμα οικονομικού της Μονάδος.
Άρθρο 14ο
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα
1.
Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν εντός των
ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα οι
προβλεπόμενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
2.
Όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα προς τους
κανονισμούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η Μονάδα
δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου.
3.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους
κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν άμεσα την
ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και υποδηλώνουν μικρές αποκλίσεις από
τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, την ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών
σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και
τις αρχές του HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 2.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

2.500 €.

4.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους
των αρμόδιων οργάνων της Μονάδας και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη
δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € και
έγγραφη ενημέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια
Περιφέρεια και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προμήθειες των εν λόγω
ειδών θα διακοπούν μέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον
ΕΦΕΤ ή άλλο αρμόδιο φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων.
Στο διάστημα αυτό, η Υπηρεσία μπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες
εφοδιασμού είτε από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό είτε
με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, αναλόγως των αναγκών της
Υπηρεσίας, καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν μεγαλύτερες διαφορές
τιμών προμήθειας, σε βάρος του προμηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

5.
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους
του. Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
μόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή
αποσύνθεση.
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6.
Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των
προβληματικών ειδών.
Άρθρο 15ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν :
α.
Το συμβατικό είδος δεν
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

φορτώθηκε

ή

παραδόθηκε

ή

β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του οικονομικού φορέα.
(2)
του προμηθευτή.

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο

(3)

Πλημμύρα.

(4)

Σεισμός.

(5)

Πόλεμος.

(6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον
κατασκευαστή - προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
(7)

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(8)

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

2.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον οικονομικό
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν.
3.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Αργυριος Κωστούρος
Διοικητής

Σγος (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
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«1»
«2»
«3»

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
MY FOB AKTIOY
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ EOY
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ 831 / 282 /ΑΔ.871 /Σ.243

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΣΓΟΣ (ΥΟΚ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (67738) την 22/02/21 07:36(LT) με UID:
6030a9ef477e76156489ae9b

ΑΔΑ: ΨΞΓΘ6-ΔΝ9
22
-

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΜΥ FOB AKTIOY

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως…………………………….. της εταιρείας «……………………….» που συμμετέχει στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ 01/21 για την Προμήθεια Παγωτών, δηλώνω ότι και μέχρι την ημέρα υποβολής της
προσφοράς μου:
α. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδική καταδικαστική απόφαση για ένα από
τους ακόλουθους λόγους:
1/ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
2/ Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί
της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195Της 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 (EE L της 31.7.2003, σ.54).
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
3/
Απάτη, κατά την έννοιά του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).
4/
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 (EE L της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
5/
Νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 (EE L
309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
6/ Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5 ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Λ 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

(β)
Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και
δεν θα χρησιμοποιήσω ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους , μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων
των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
(γ)
Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών,
εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
(δ)
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς
και ότι έλαβα γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.
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(ε) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ημερομηνία:……./……/…….
(Υπογραφή &
σφραγίδα
επιχείρησης)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

Ημερομηνία:……./……/…….

Σγος (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
ΕΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
MY FOB AKTIOY
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ EOY
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ 831 / ΑΔ……… /Σ………..
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία Εταιρείας
ΑΦΜ - ΔΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΙΒΑΝ Λογαριασμού

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

:
:
:
:
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΗΜΟΥ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Φ.Π.Α. (%)
(ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ ΠΟΥ
ΥΠΑΓΕΤΑΙ)
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1

ΠΑΓΩΤΑ

1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου
0,13468% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%, ποσά τα οποία
θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.
2. Πλέον των ανωτέρω, ο μειοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά
έξοδα:
α. Ειδικό φόρο κατανάλωσης, μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά,
πάσης μορφής έξοδα ελέγχου - δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται
μέχρι την οριστική ποιοτική - ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών στον
τόπο παράδοσης.
β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης των συμβατικών
ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.
3. Η ισχύς της προσφοράς είναι (60) ημέρες.
Σγος (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
ΕΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
MY FOB AKTIOY
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ EOY
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ. 831/ ΑΔ. …….. /Σ. …..
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
………………

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

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
μας,
υπέρ
της
εταιρείας
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………………………………………..Δ\νση…………………………………………
……………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με
αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/…. καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών:……..) προς κάλυψη αναγκών του …………….και
το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής προ Φ.Π.Α.
αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι
την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Σγος (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
ΕΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
MY FOB AKTIOY
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ EOY
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.831/ ΑΔ. ……….. /Σ. .
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΩΤΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
1.
Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τους
όρους - προδιαγραφές του διαγωνισμού, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών (ΚΤΠ), της εκάστοτε ειδικής νομοθεσίας (Ελληνικής και ενωσιακής), καθώς
και τις παρακάτω προδιαγραφές:
α. Επικαλύψεις παγωτών: Για τις κατηγορίες παγωτών «γάλακτος» και
«κρέμα» που φέρονται σε ξύλινα ή πλαστικά στηρίγματα, επιτρέπεται η επικάλυψή
τους με ειδικό τύπο σοκολάτας, που μπορεί να συνδυάζεται με ξηρούς καρπούς.
β. Επικάλυψη σοκολάτας ειδικού τύπου: Επιτρέπεται να περιέχει τα
παρακάτω, πέρα των σταθερών που αναφέρονται για τη σοκολάτα στον ΚΤΠ
(άρθρο 57 και 58):
(1) Κοκκόλιπος 5% κατ’ ανώτατο στο βάρος επικάλυψης.
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(2) Υδρογονωμένη φυτική λιπαρή ύλη 5% και με σημείο τήξης όχι
μεγαλύτερο από 42ο C.
γ. Επικάλυψη με απομίμηση σοκολάτας:
(1) Επιτρέπεται να περιέχει τα παρακάτω συστατικά, όπως καθορίζονται
στο άρθρο 137 παράγραφος 5 του ΚΤΠ:
(α) Υδρογονωμένη ή όχι φυτική λιπαρή ύλη με σημείο τήξης όχι
μεγαλύτερο από 42ο C και σε ποσοστό 60% κατά μέγιστο.
(β) Κακάο με περιεκτικότητα βουτύρου κακάο 10-12% σε ποσοστό
10% κατ’ ελάχιστο.
(γ) Ζάχαρη, αλάτι, λεκιθίνη 30% επί συνόλου.
(δ) Αβλαβείς αρωματικές ύλες σε ίχνη.
(2) Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας αναγράφεται υποχρεωτικά με
γράμματα ύψους 5 χιλιοστών η φράση «ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ».
δ. Εργαστηριακές Παράμετροι:
(1) Μικροβιολογικές (όπως περιγράφονται στο ΠΔ 56/95) και στους ΕΚ
2073/2005 και 1441/2007.
(2) Χημικές (όπως περιγράφονται στον ΚΤΠ).
2.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι Α΄ ποιότητας, όπως
καθορίζονται στους όρους της διακήρυξης, θα απορρίπτονται και αντικαθίστανται
από τον προμηθευτή με άλλα κατάλληλα.
3. Τα είδη συσκευασίας (κιβώτια-τελάρα κλπ) βαρύνουν τον προμηθευτή.
4. Όλα τα είδη παγωτών θεωρούνται ευαλλοίωτα τρόφιμα. Συντηρούνται σε
ψυγειοκαταψύκτες υπό καθεστώς βαθιάς κατάψυξης (>= -18ο C) και διακινούνται
με κατάλληλα οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως, σύμφωνα με το άρθρο 137
παράγραφος 8 του ΚΤΠ. Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν
αποψυχθεί και επανακαταψυχθεί (στρεβλώμενες συσκευασίες, εξωτερικές
επιφάνειες ρυπαρές από περιεχόμενο και δημιουργία εξωτερικά πάγου).
5.
Για την εύρυθμη λειτουργία απαιτείται η χορήγηση από τον προμηθευτή
τεσσάρων (4) ψυγειοκαταψυκτών παγωτών καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον
400 λίτρων.
6.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός (10) ημερών από την ειδοποίηση του,
για την παράδοση και τοποθέτηση των ψυγειοκαταψυκτών με μέριμνά του και
άνευ επιβάρυνσης για την Υπηρεσία, στα μέρη όπου θα του υποδειχθούν από τα
αρμόδια όργανα της Μονάδας. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να είναι
τελευταίας τεχνολογίας. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά ή μαζικά ανάλογα με τις
ανάγκες της Μονάδας.
7.
Οι ψυγειοκαταψύκτες θα φέρουν σε εμφανή σημείο ένδειξη για τη
θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης και θα έχουν υποδοχή για τοποθέτηση
κλειδαριάς.
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8.
Η ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ψυκτικών
εγκαταστάσεων (ψυγειοκαταψυκτών) βαρύνει τον προμηθευτή. Σε περίπτωση
αλλοίωσης παγωτών λόγω βλάβης ψυγειοκαταψύκτη ο προμηθευτής θα
αναλαμβάνει την χωρίς κόστος αντικατάσταση των προϊόντων.
9.
Απαραίτητη είναι επίσης η παροχή τεχνικής υποστήριξης που θα
περιλαμβάνει περιοδική συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και αν απαιτηθεί
αντικατάσταση ψυγειοκαταψύκτη. Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση
κλήσης για υποστήριξη δεν θα ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ανεξάρτητα
αν είναι Κυριακή ή Αργία. Επιπλέον με σκοπό τη διασφάλιση του προσφερόμενου
προϊόντος θα διενεργείται περιοδικός ποιοτικός έλεγχος του εξοπλισμού με
συχνότητα δύο (2) φορές μηνιαίως κατ’ ελάχιστο.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Αργυριος Κωστούρος
Διοικητής

Σγος (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
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