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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Τµήµα Προµηθειών                                                                     Ηράκλειο, 11/4/2018  
Πληροφορίες     : Κυπριωτάκη Έφη         Αριθ. Πρωτ.:6909 
ΤΗΛ.                 :  2813404441          Αρ. Ηλεκτρ. ∆/σµου ΕΣΗ∆ΗΣ: 56481 
FAX                   : 2810331570  
Ταχ. ∆/νση         :  3ο χλµ Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών  

    Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο ΚΡΗΤΗΣ 
Ε-MAIL             :  supplies@hc-crete.gr 
Α.Φ.Μ               :  999161778  ∆.Ο.Υ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6909/11-4-2018 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την ανάθεση της υπηρεσίας σίτισης των εφηµερευόντων ιατρών των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.Πε. 

Κρήτης «Υπηρεσίες παροχής γευµάτων - CPV 55320000-9», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης 

Υ.ΠΕ Κρήτης για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού 169.736,16€ συµπ/νου Φ.Π.Α. (εκατόν εξήντα 

εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτά),και σε βάρος του ΚΑΕ 1511 του 

Προϋπολογισµού έτους 2018-2019 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)  

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 

προσφορών  

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ώρα 13:00  

08 ΜΑΪΟΥ   2018  

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ, Ώρα 10.00 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.ΣΗ.∆Η.Σ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 136.884,00 € µη συµπ/νου Φ.Π.Α (169.736,16€ συµπεριλ/νου Φ.Π.Α.) 

CPV  Υπηρεσίες παροχής γευµάτων - CPV 55320000-9 

 

1. Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

2. Τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

3. του Ν.2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων 





 2
δηµοσίων έργων κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 

4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το 

Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 

66/Α/96),«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµόσιου ή των νοµικών προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του  άρθρου 8 του 

Ν.3414/05, 

5. του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 

6. του N.4152/2013 περί «Προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης  

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 

7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των  

καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 

Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

8.  του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

9.  του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων  από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

10.  του Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 

και άλλες διατάξεις» 

11.  του  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 

Α/04-09-2010» 

12. Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

13. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».  

14. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

15. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 

16. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονοµίας». 

17. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

18.  του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

προσώπων, Υπηρεσιών ∆ηµοσίου τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις.  

19. του N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

20. του N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
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22. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15 

23. του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 

24. του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία” 

25. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρύθµισης της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

…» 

26. Της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 2082/1992 

27. Του άρθρου 53 του ν. 4461/28-3-2017 περί «Μεταρρύθµισης της ∆ιοικητικής Οργάνωσης των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας……..» 

28. 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 

 

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:  

1. Την Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

2.  Την Υ.Α 56902/215/2017 (ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 

3. Το µε αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ µε θέµα «Προµήθειες από τους φορείς της παρ. 1 του 

αρ. 9 του Ν. 3580/2007 – Καθορισµός ΚΑΑ» 

4. Η µε αρ. πρωτ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της Ε.Π.Υ 

5. Το µε αριθ. ΦΕΚ 551/Β/22-2-2017 περί παροχής κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από 

την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας.  

6. Το µε αρ. πρωτ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. µε θέµα «Αναφορικά µε την αρµοδιότητα της Επιτροπής 

Προµηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016».  

7. Την µε αρ. πρωτ. 2203/24-05-2017 (ΦΕΚ 1926/Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός 

των συµβάσεων και των συµφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας ως 

Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάµηνο που άρχετε την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018 – Καθορισµός 

Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάµηνο που άρχεται την 1η 

Ιουνίου και λήγει την 31η Μαΐου 2018.» 

8. Το µε αρ. πρωτ. 853/27-3-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ  

9. Την µε αριθ. 520/19-3-2018 Απόφαση Ανάληψης ∆έσµευσης και την µε αρ. πρωτ. 6896/11-4-2018 

Προέγκριση ∆απάνης 

10.  Την µε αρ. 232/11-04-2018 Απόφαση της ∆ιοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης  

11. Τις κατεπείγουσες ανάγκες των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για την ανάθεση της υπηρεσίας 

σίτισης των εφηµερευόντων ιατρών. 

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Κάτω των ορίων (τακτικό) διαγωνισµό για την ανάθεση της υπηρεσίας 
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σίτισης των εφηµερευόντων ιατρών των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.Πε. Κρήτης «Υπηρεσίες παροχής 

γευµάτων - CPV 55320000-9» για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού 169.736,16€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 

(εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτά) και σε βάρος του 

ΚΑΕ 1511 του Προϋπολογισµού 2018-2019 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης,  µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, που 

αναφέρεται στα Παραρτήµατα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης ∆ιακήρυξης.  

 

2- Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 

ύστερα από κανονική προθεσµία µεγαλύτερη των είκοσι δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 

αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 

τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.   

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα).  

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ώρα 13:00  

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ώρα 13:00 

08 ΜΑΪΟΥ  2018 

 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ   

Ώρα 10.00 π.µ 

14 ΜΑΪΟΥ  2018 

ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ   

ΩΡΑ 10.00 π.µ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 

χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/2017(ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 

Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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 
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διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό  οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 

TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. 

αποστέλλοντας : 

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 

εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 

σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. 

5.3. Οι υποψήφιοι προµηθευτές που επιθυµούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ καλούνται να συµπληρώσουν µε τα στοιχεία τους το Ειδικό 

Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόµενων (λαµβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης 
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εγγεγραµµένων οικονοµικών φορέων) που βρίσκεται αναρτηµένο στο πεδίο του εν λόγω 

διαγωνισµού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι 

προµηθευτές που επιθυµούν εκπαίδευση καλούνται να µας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ηµεροµηνία 

έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσω ηλεκτρονικού 

µηνύµατος στο Email: supplies@hc-crete.gr.  

 

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»………….…………...… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ………………………….… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»       ………………..………………...... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ……….…………………..…………….………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»……..…………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    ………………………………................ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’  

6.7. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

 

7. Προθεσµίες ∆ιαγωνισµών: 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 

συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές 

και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, σύµφωνα µε το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 

της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Ο προσφέρων προµηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να 

αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης . 

8. Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ), στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: www.hc-crete.gr, στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην εφηµερίδα 

NEA KΡHTH 

9. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ   
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός Κάτω των Ορίων (Τακτικός) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

∆εν απαιτείται 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜ∆ΗΣ, 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, 

ΕΣΗ∆ΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ) 

13/4/2018 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άµεση και 

δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

Σύµβασης) 

www.hc-crete.gr 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ηµεροµηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών  

13ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   Ώρα 13:00 

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  

8 ΜΑΪΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Ώρα 10:00 π.µ  

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 

14 ΜΑΪΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 10:00 π.µ. 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: Α/Α 56481 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ - (Κωδικός ΝUTS: GR431)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Σίτιση των εφηµερευόντων ιατρών των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.Πε. 

Κρήτης (εκτός Κ.Υ Ανωγείων & Χάρακα) 

CPV  Υπηρεσίες παροχής γευµάτων - CPV 55320000-9 

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ 

 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  

(εκτός Κ.Υ Ανωγείων & Χάρακα) 

(Κωδικός ΝUTS: GR431, 432,433,434) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

169.736,16€ συµπ/νου Φ.Π.Α. (εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες 

επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτά) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1511 του Προϋπολογισµού έτους 2018 - 

2019 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόµενοι 

προµηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης που 

περιγράφονται αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα 

τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς και των υποβαλλόµενων προσφορών και η 

Σύµβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές 

θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ  % 
Νόµιµες κρατήσεις  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ- ΤΙΜΩΝ 

  

Α/Α 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
Κωδικός 

CPV Περιγραφή CPV M.M. 

  

Ποσότητα 

Τιµή 

µονάδος 

  

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. 

  

Φ.Π.Α. 

  

Αξία µε 

Φ.Π.Α. 

1 
Σίτιση των εφηµερευόντων ιατρών των Κέντρων 
Υγείας της 7ης Υ.Πε. Κρήτης 
(εκτός Κ.Υ Ανωγείων & Χάρακα) 

55320000-9 
Υπηρεσίες παροχής 

γευµάτων 
Γεύµα / 
Μερίδα 

22.814 6,00 136.884,00 32.852,16 169.736,16 

 

Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡIΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΡΙ∆ΩΝ 
ΣΙΤΙΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕΡΙ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕΡΙ∆ΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

1 Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας 814 1.628 6,00 7,44 9.768,00 12.112,32 

2 Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου 814 1.628 6,00 7,44 9.768,00 12.112,32 

3 Κέντρο Υγείας Περάµατος 754 1.508 6,00 7,44 9.048,00 11.219,52 

4 Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου 826 1.652 6,00 7,44 9.912,00 12.290,88 

5 Κέντρο Υγείας Καστελλίου Πεδιάδος 802 1.604 6,00 7,44 9.624,00 11.933,76 

5α 
Κέντρο Υγείας Καστελλίου Πεδιάδος - 
Αερολιµένας Ηρακλείου 

365 730 6,00 7,44 4.380,00 5.431,20 

6 Κέντρο Υγείας Μοιρών 1.263 2.526 6,00 7,44 15.156,00 18.793,44 

7 Κέντρο Υγείας Τζερµιάδου 754 1.508 6,00 7,44 9.048,00 11.219,52 

8 Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής 754 1.508 6,00 7,44 9.048,00 11.219,52 

9 Κέντρο Υγείας Σπηλίου 772 1.544 6,00 7,44 9.264,00 11.487,36 

10 Κέντρο Υγείας Βάµου 1.179 2.358 6,00 7,44 14.148,00 17.543,52 

11 Κέντρο Υγείας Κισσάµου 1.191 2.382 6,00 7,44 14.292,00 17.722,08 
12 Κέντρο Υγείας Κανδάνου 1.119 2.238 6,00 7,44 13.428,00 16.650,72 

 
Σύνολο 11.383 22.766 

  
136.884,00 169.736,16 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της 

Υ.Α. 56902/215/2017(ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016. 

1.2. Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

1.2.1.   Περιεχόµενα     (υπο)φακέλου     «∆ικαιολογητικά     συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 2 και παρ. 4, το αρ. 

93 παρ. β του Ν. 4412/2016,  την 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ και το άρθρο 15 

της Υ.Α 56902/215/2017(ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω : 

 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική 

Επιστολή Συµµετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης 

συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, 
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αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1.2. της παρούσας διακήρυξης. 

 
1.2.1.1.2. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό 

ισχύει σύµφωνα µε την µε αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας µέχρι και την 

ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: 

• δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 

αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 

•••• πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε την παρ. 1α) και 2 του 

άρθρου 75 

 

Πιο συγκεκριµένα απαιτείται η συµπλήρωση των κάτωθι µερών : 

• Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 

• Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

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

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

 

• Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

 

• Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι δυνατή, µε 

µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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. 
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1.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 

να δηλώνεται ότι:  

• ∆εν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί 

αποκλεισµού από δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.   

• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, ο τελευταίος 

επαναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συµµετέχοντες. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  

• Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.  

• Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιµών στον οποίο υπάγεται το κάθε προσφερόµενο είδος (εφόσον αυτό 

υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η µη 

υπαγωγή του προσφερόµενου είδους στο Παρατηρητήριο Τιµών. 

• Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 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.  

• ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 

αυτούς.  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συµπληρώνει µία υπεύθυνη 

δήλωση.  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες µιας ή περισσότερων 

άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαµβάνει την δική του 





 12 
υπεύθυνη δήλωση, µαζί µε χωριστή υπεύθυνη δήλωση, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες 

για κάθε µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

Τέλος, όταν σε µια διαδικασία προµήθειας συµµετέχουν από κοινού όµιλοι οικονοµικών φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, 

χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στην υπεύθυνη δήλωση. 

 

1.2.1.1.4.  Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως 

το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή 

που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 

του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά  σε  µορφή  αρχείου  τύπου  pdf  και  προσκοµίζονται   κατά περίπτωση   

από  αυτόν   εντός  τριών  (3)  εργάσιµων  ηµερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των 

εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 

Τεχνική  Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 
Στον    (υπό)    φάκελο    «∆ικαιολογητικά    Συµµετοχής   -   Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα κάτωθι : 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Να συµπληρώνεται η ένδειξη ∆ΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ, όταν η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται σε 

είδος που δεν προσφέρεται από τον προµηθευτή. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
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περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 

σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  ειδικές  ηλεκτρονικές   φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

1.2.1.2.2. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016  

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι 

οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική 

σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή 

αναγνωρίζει ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν 

είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για 

τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 

προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη 

δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 

ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά µέσα µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι 

ισοδύναµα µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συστήµατος ή του προτύπου περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον 

οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

1.2.2.   Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 

Προσφορά». 
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Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω :  

 

1.2.2.1. Προσφερόµενες Τιµές 

Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών 

για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Προσφορές που δεν δίνουν τις 

τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα  θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΙΙ. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 

δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω 

εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή διαφορετικά η προσφορά  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΙΙΙ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

ΙV. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:  

         Ι.   Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

         ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος 

Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.  

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

-Oτι µε ποινή απόρριψης, οι τιµές στις οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται 

στη µονάδα µέτρησης όπως ζητούνται από τη ∆/ξη. 

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

σύστηµα. 

-Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιµή της προσφοράς για το σύνολο 

της προκηρυχθείσας ποσότητας γευµάτων ανά Κέντρο Υγείας.  

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας ανά Κέντρο Υγείας.  

 Σηµειώνονται τα ακόλουθα : 

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α, ανά 

Κέντρο Υγείας. 

- Επισηµαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς, όσο και η συνολική 
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προσφερόµενη τιµή ανά γεύµα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα 

να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2. Σύγκριση τιµών  

1.2.2.2.1. Επισηµαίνεται ότι τα οικονοµικά στοιχεία (προσφερόµενες τιµές, ανάλυση τιµών, οικονοµικά 

στοιχεία κ.λ.π) οι προµηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του 

φακέλου της οικονοµικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

 

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών  

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για 

εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του 

προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που 

µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη 

κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν 

λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφεροµένων. 

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 

πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να 

δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής 

τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία 

(τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ-   ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 

Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουµανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος 

που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που 

συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
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Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΣΤ’ των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 
1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά από την κάθε φορά οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από 

την –ανά Κέντρο Υγείας- Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της 

υλοποίησης της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 

4412/2016. 

 

2. Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου ισχύουν 

τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.6.  Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των   Άρθρων 

138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας 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, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 

Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

1.2.2.2.7. Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα.  

Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρου 97 του Ν. 

4412/2016. Στο έγγραφο αίτηµα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, 

πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, 

οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν 

παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή µόνο αν υποβλήθηκε µέσα 
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στο ως άνω δεκαήµερο διάστηµα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διενέργειας του 

διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του 

νοµίµου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους 

ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου 

ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή 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 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. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως 

µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε 

περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 

104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών µεταβολών, ο συµµετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

-  κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 

γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα 

από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 

για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 14η 

ΜΑΪΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.µ. 
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Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,   εφαρµοζόµενων  κατά  τα  λοιπά  

των  κειµένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 

των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

4.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών  σε εφαρµογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή 

αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παράγραφο 5.1. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται 
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από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 

κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 

5.1.    Φυσικά πρόσωπα : 

5.1.1.Απόσπασµα µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της – κατά την 

παράγραφο 4 – έγγραφης και ηλεκτρονικής ειδοποίησης,  όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναµου εγγράφου 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 να 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριµένα ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος(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 (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 

κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (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 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
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νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Σηµειώνεται ότι: 

-  η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

- σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες 

θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

  

5.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 

χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της,  κατά την παράγραφο 4, 

έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή  

- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

- δεν έχει κριθεί ως 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 του. 

 

5.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 

5.1.4 Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονοµικού φορέα ή, σε περίπτωση αδυναµίας έκδοσης αυτού από την εν λόγω Υπηρεσία, Ένορκη 

Βεβαίωση του οικονοµικού φορέα περί τήρησης των λόγων µη αποκλεισµού του από δηµόσιες 

συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται 

στην παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016. 

 

5.1.5. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας  
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Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού Μητρώου του Παρατήµατος ΧΙ του 

Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν 

γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια 

αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α. 

 

5.2.   Τα νοµικά πρόσωπα: 

5.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1. 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 

∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

5.3. Οι συνεταιρισµοί : 

5.3.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της, 

κατά την παράγραφο 4, έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της περίπτωσης της παραγράφου 5.1.1. 

5.3.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  5.1.1.,  5.1.2, 5.1.3, 5.1.4   και   5.1.5  της παραγράφου   

5.1., και της περίπτωσης 5.2.1 της παραγράφου 5.2. 

 5.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

5.4.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

Σηµειώνεται ότι : 

� 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 (Α' 188). 

�  Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 καθώς και στις παραγράφους  1 και 2 και στην 

περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α 

πιστοποιητικό/α µπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
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χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός των επόµενων πέντε εργασίµων ηµερών µετά και 

την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκαν. 

 

7. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 

προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 

απαιτείται, τότε εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο αρ. 103 του Ν. 4412/2016.  

 

8.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

8.1  Σύµφωνα µε την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 

εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους, 

εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 

περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων». 

8.2 Σύµφωνα µε την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από 

τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

8.3  Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από 
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την σύναψη της σύµβασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

άρθρα 345-374 περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων». 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

9.1.  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

9.1.2.   Εγγύηση Συµµετοχής  

1.  Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και την ∆/νση του 

οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 1% του 

προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτηµα Α΄.  

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συµµετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των 

προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της 

διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 1.368,84€. 

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για µέρος της προκηρυχθείσας υπηρεσίας (ήτοι όχι για το σύνολο 

των Κέντρων Υγείας, αλλά µόνο για ένα ή περισσότερα αυτών), το ύψος της εγγύησης συµµετοχής πρέπει να 

είναι ίσο µε το ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του µέρους της υπηρεσίας για τα οποία 

υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α. 

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. 

2. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

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 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν 

προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύµβασης. 

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

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
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5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 

1 του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

 

Σηµειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά 

συµµετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ηµερών από την 

ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης  

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του Έργου, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης κατατίθεται προ ή κατά την 

υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 

του αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις 

αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. 

9.1.3.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) µήνα 

επιπλέον της ετήσιας  διάρκειας ισχύος της Σύµβασης  

9.1.3.4.  Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει 

αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 

η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παραλαβής. 

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :  

α)  Η ηµεροµηνία έκδοσης.  

β)  Ο εκδότης. 

γ)  Να απευθύνονται προς την Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου 

δ)  Τα στοιχεία της  ∆ιακήρυξης  ήτοι :  

-   ο Αριθµός της ∆ιακήρυξης 

-  η αναφορά : Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης.   

-   η ηµεροµηνία της ∆ιακήρυξης.   

ε) Ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής.   

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.  

ζ) Η πλήρης επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.  

η) Η σχετική σύµβαση και τα προς προµήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της 

εγγύησης συµµετοχής).  
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θ) Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει 

σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόµενο άρθρο 9.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας µέχρι επιστροφής της.  

ι) Οι όροι ότι: 

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως. 

ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία 

από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε 

πέντε  (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από 

απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.    

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας.  

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται 

µόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι 

εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 

 

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία 

Κάθε µία από τις ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των 

οποίων το άθροισµα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων 

ή Κοινοπραξιών, το άθροισµα των εγγυητικών επιστολών των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα 

ισούται µε το ποσό της εγγύησης και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το 

ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν. Κάθε µια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόµατι 

όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.  

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας ∆/ξης το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  

 

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο αρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.1.1 του άρθρου 

15 της Υ.Α. 56902/215/2017(ΦΕΚ1924/Β/2-6-2017) 

 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες. Σε περίπτωση µη απορρόφησης του 

συνόλου των γευµάτων µέσα στο χρονικό διάστηµα των 12 µηνών, δύναται να δοθεί παράταση έως και 

έξι µήνες, µε µονοµερές δικαίωµα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, αποκλειστικά και µόνο ως προς την απορρόφηση 

του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης. 

11. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η κατακύρωση και η σύναψη σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε το αρ. 105 του Ν. 4412/2016. Μετά την 

ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, σχέδιο της 
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οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς µε την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.      

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ∆’ 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του 

Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 

 

2.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά 

που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.    

 

3.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 

Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
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την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του 

που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.   

 

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προµήθειας, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, 

υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.  

 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο 

που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον 

Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του 

Προµηθευτή.  

  

Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την 

πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

 

 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
 
Εγγύηση 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  …………………………4 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..5  
ατοµικά και για κάθε µία 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 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............7  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
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 απαίτησης σας µέσα σε 
....................ηµέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9.  
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.  

                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως 

και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4
   ο.π. υποσ. 3. 

5
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  

7
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε 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 ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά 
σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10.  
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε11. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 

                                           
10

  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. α του ν. 4281/2014. 
11

  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 (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. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  
 
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
Εγγύηση 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………………………………………………………………..4  υπέρ του:   
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή  
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ......, ΑΦΜ: ............ (διεύθυνση) ………..... ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας) 
 
ατοµικά και για κάθε µία 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 του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 

σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
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 απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες7 από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) ή 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 πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

             

                                           
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
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 

παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  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 (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. 
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Π ΑΡ ΑΡ ΤΗ Μ Α ΣΤ'  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 

1. Καθηµερινά θα παρέχονται στα Κέντρα Υγείας  Ατοµικά Πακέτα Σίτισης εφηµερευόντων ιατρών, 

τα οποία θα είναι ανάλογα µε τον αριθµό εφηµερευόντων ιατρών στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ). 

Κάθε ένα Ατοµικό Πακέτο Σίτισης θα περιλαµβάνει: µια µερίδα παρασκευασµένου φαγητού, µία 

σαλάτα, 125 γραµµάρια ψωµί, ένα  φρούτο εποχής και ένα εµφιαλωµένο νερό 1,5 λίτρου. Το βάρος 

των µερίδων φαγητού και των φρούτων που θα παρέχονται θα είναι το καθορισµένο από την 

Αγορανοµική ∆ιάταξη µε αριθµό 14/1989, άρθρο 112, του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γ. Γ. Εµπορίου.  

2. Το µηνιαίο πρόγραµµα σίτισης των ιατρών θα παραδίδεται εγγράφως από το κάθε Κ.Υ. στον 

προµηθευτή τις τελευταίες ηµέρες του προηγούµενου µήνα και από αυτό θα προκύπτει η ηµερήσια 

ποσότητα Ατοµικών Πακέτων Σίτισης αλλά και ο συνολικός αριθµός των Ατοµικών Πακέτων Σίτισης. 

Το είδος του φαγητού θα το επιλέγουν καθηµερινά οι εφηµερεύοντες ιατροί από το µενού. Αν 

προκύψουν εκτάκτως αλλαγές στο συνολικό αριθµό γευµάτων κάποιας ηµέρας, ο προµηθευτής θα 

ενηµερώνεται µε το τροποποιηµένο πρόγραµµα. 

3. Το φαγητό θα τοποθετείται σε αλουµινένια κουτιά µε καπάκι, µίας χρήσεως, από µία µερίδα σε 

κάθε κουτί.  Επίσης οι σαλάτες θα τοποθετούνται σε αλουµινένια ή πλαστικά κουτιά µίας χρήσης µε 

καπάκι. 

4. Καθηµερινά τα ατοµικά πακέτα σίτισης για το µεσηµέρι θα παραδίδονται σε χώρο που θα υποδείξει 

το κάθε Κέντρο Υγείας στις 13:30-14:00µ.µ. και για το βράδυ στις 20:30-21:00 µµ. Η παραγγελία των 

εφηµερευόντων ιατρών θα γίνεται στον προµηθευτή καθηµερινά, τόσο για το µεσηµεριανό όσο και 

για το βραδινό φαγητό,  3 ώρες πριν την προβλεπόµενη παράδοση του µεσηµεριανού φαγητού. 

Για να µην δηµιουργούνται αλλοιώσεις του φαγητού κατά την µεταφορά του, ως προς την γεύση του ή 

την εµφάνιση του ή την θερµοκρασία κατανάλωσης του, θεωρούµε σηµαντικό να ευρίσκονται τα 

καταστήµατα του προµηθευτή που θα αναδειχτεί για τα ΚΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης  εντός ή κοντά στον 

αντίστοιχο οικισµό και την έδρα του Κ.Υ. και µέχρι 8 χιλιόµετρα. Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται ότι 

δεν είναι δυνατή η ανάθεση της συνολικής προµήθειας φαγητού των Κέντρων Υγείας σε προµηθευτή  

που ευρίσκεται σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών θα κριθεί εάν 

η απόσταση που ευρίσκονται τα καταστήµατα των ενδιαφερόµενων προµηθευτών είναι κατάλληλη 

ώστε να µην δηµιουργούνται αλλοιώσεις του φαγητού κατά την µεταφορά του. 

5. Μαζί µε την τεχνική προσφορά που θα υποβάλλει στην 7η ΥΠΕ Κρήτης κάθε ενδιαφερόµενος που 

επιθυµεί να παρέχει σίτιση στα Κέντρα Υγείας που περιλαµβάνονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, θα 

επισυνάπτει και ένα Πίνακα (µενού) µε τα είδη φαγητού που θα παρασκευάζει στα κατά τόπους 
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καταστήµατα του και θα παρέχει στα Κ.Υ.  Από τον Πίνακα αυτόν θα επιλέγουν οι εφηµερεύοντες 

ιατροί το είδος του φαγητού που θα παραδοθεί την κάθε ηµέρα. Επίσης είναι επιθυµητό να υποβληθεί 

από κάθε ενδιαφερόµενο και δεύτερος Πίνακας (µενού) µε είδη φαγητών που ο προµηθευτής µπορεί 

να παρέχει µόνο σε τέσσερις µερίδες λόγω µεγάλης φροντίδας, υψηλού κόστους παρασκευής και 

µειωµένης ζήτησης.  Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στο Κ.Υ. το είδος ή τα είδη 

των παρασκευασµένων φαγητών που θα ζητηθούν, εκτός εάν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. έλλειψη 

υλικών λόγω εποχής) δεν υπάρχει δυνατότητα παρασκευής.   

6. Το φαγητό που θα παραδίδεται στο Κ.Υ. θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παρασκευαστεί την ηµέρα 

της διάθεσης του και να έχει άριστα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά στην εµφάνιση του, στην οσµή 

του και στην γεύση του. 

7. Το κρέας που θα χρησιµοποιείται θα είναι φρέσκο ντόπιας παραγωγής και σε καµία περίπτωση 

κατεψυγµένο. 

8. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή φαγητού θα είναι Α΄ ποιότητας. 

9. Για τις σαλάτες θα χρησιµοποιούνται πάντα φρέσκα λαχανικά εποχής και θα περιέχουν επιπλέον 

κοµµάτια φέτας. Εάν λόγω του είδους της σαλάτας δεν τοποθετηθεί φέτα, θα παραδίδεται χωριστά 

τυλιγµένη σε αλουµινόχαρτο. 

10. Το ψωµί θα είναι πάντοτε φρέσκο. 

11. Τα φρούτα που θα παρέχονται θα είναι φρέσκα και Α΄ ποιότητας. 

12. Από τον προµηθευτή θα παρέχονται στα Κ.Υ.,  χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση τα 

εξής γλυκίσµατα σύµφωνα µε το έθιµο:  α) Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς µία βασιλόπιτα, β) Την 

Καθαρή ∆ευτέρα µία λαγάνα αντί ψωµιού, γ) Το Πάσχα τσουρέκι ενός κιλού και κόκκινα αυγά, δ) 

Την παραµονή των Χριστουγέννων ένα κιλό µελοµακάρονα.  

13. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο προµηθευτής δεν παραδώσει φαγητό, για µία ή περισσότερες 

ηµέρες, η 7η ΥΠΕ Κρήτης δεν οφείλει καµία αµοιβή στον προµηθευτή για τις ηµέρες αυτές. 

14. Καθηµερινά ο προµηθευτής θα εκδίδει ∆ελτίο Αποστολής και την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα θα 

εκδίδει συγκεντρωτικό Τιµολόγιο Πώλησης. 

15. Ο προµηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλες τις Υγειονοµικές διατάξεις και την υγειονοµική νοµοθεσία 

που διέπει τους χειρισµούς τροφίµων σε όλα τα στάδια: Προµήθεια – προεργασία – παρασκευή 

γεύµατος – µεταφορά και παράδοση για κατανάλωση. Ιδιαίτερα θα πρέπει να µεριµνά για την 

πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων και την αποτροπή µετάδοσης ασθενειών. 

 16. Εάν υπάρχουν παράπονα ή παρατηρήσεις από τους εφηµερεύοντες ιατρούς,  για την ποιότητα και 

την ποσότητα του φαγητού, θα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως στην ∆ιεύθυνση του Κ.Υ. ώστε να 

ελέγχονται από την τριµελή επιτροπή παραλαβής. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να δεχτεί και 

να εφαρµόσει κάθε έγγραφη οδηγία της τριµελούς επιτροπής, κατόπιν θεώρησης της από την 

∆ιεύθυνση του Κ.Υ, όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα του παρερχοµένου φαγητού αλλά 

και την τήρηση Υγειονοµικών ∆ιατάξεων σχετικών µε την παρασκευή και τη µεταφορά φαγητού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

          7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙ∆ΟΣ  
ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ∆Υ – ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 7ης Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

Κέντρα Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης  

(εκτός Κ.Υ Ανωγείων και Χάρακα)  

(Κωδικός ΝUTS: GR431,432,433,434) 

 Στο Ηράκλειο Κρήτης σήµερα  την  …………. του µηνός ………………………………………., οι 

υπογράφοντες το παρόν, από το ένα µέρος, το Ν.Π.Π.∆. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, µε την επωνυµία 

«7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ», 3ο χλµ Εθν. Οδού Ηρακλείου Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τ.Κ. 71500, τηλ. 2813404400, fax 2810331570, Ε-mail:supplies@hc.crete.gr, Α.Φ.Μ 999161778, ∆.Ο.Υ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιοικητή ………………………………………….και από το 

άλλο µέρος η  Εταιρεία…………………………………………………………………………….. 

∆/νση ………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ 

……………………………, ∆ΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον  

…………………………………………………  πρόεδρο του ∆.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ 

……………………………………………. και του πρακτικού του ∆.Σ……………………………, ο οποίος , 

νοµίµως παρίσταται µε το δικαίωµα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνοµολόγησαν και 

συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόµενη µεταξύ αυτών σύµβαση,  για  την   ανάθεση της 

Υπηρεσίας …………………………………, που  κατακυρώθηκε µε την απόφαση    

…………………………………. του ∆ιοικητή της 7ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 

Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του µε αρ. ……../2018 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού ∆ηµόσιου Κάτω των Ορίων (τακτικού) ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε από την 7η ΥΠΕ Κρήτης.                      

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει 

την προµήθεια µέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισµού στον δεύτερο ονοµαζόµενο στο εξής «Ανάδοχος» 

ο  οποίος αναλαµβάνει την της Υπηρεσίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύµβασης και η 

οποία θα γίνει σύµφωνα µε τους  όρους της  παρούσας, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και 

εκπροσωπείται, δηλώνει και συνοµολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς)και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συµβαλλοµένων µερών,  θεωρούνται ουσιώδεις και 

η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόµων οριζόµενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύµβαση 
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αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», το Νόµο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων 

και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 

εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 

«Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν.4238/2014, το Ν. 

4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ  ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η ανάθεση της Υπηρεσίας ……………………………….., όπως 

αυτό περιγράφεται στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αριθµ………/2018 ∆ιακήρυξης του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων (τακτικού) ∆ιαγωνισµού, συνολικής ετήσιας κατακυρωθείσας 

δαπάνης ……………..€, η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

 Σίτιση των εφηµερευόντων ιατρών 
των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.Πε. 
Κρήτης 

(εκτός Κ.Υ Ανωγείων & Χάρακα) 

    

ΣΥΝΟΛΟ     

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω τιµές. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα γεύµατα θα παραδίδονται από τον ανάδοχο, στα κατά τόπους Κέντρα Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

Η παράδοση θα γίνεται καθηµερινά σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. ………. 

∆/ξης. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύµβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµέρα 

υπογραφής αυτής. Σε περίπτωση µη απορρόφησης του συνόλου των γευµάτων µέσα στο χρονικό διάστηµα 

των 12 µηνών, δύναται να δοθεί παράταση έως και έξι µήνες, µε µονοµερές δικαίωµα της 7ης Υ.ΠΕ 

Κρήτης, αποκλειστικά και µόνο ως προς την απορρόφηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 

σύµβασης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη σύµβαση µε 
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τον Ανάδοχο µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν 

της αµοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει µέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν 

δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγµένα έχουν 

προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για 

την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του  αναδόχου θα γίνεται µετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τις – κατά 

τόπους- αρµόδιες επιτροπές παραλαβής των Κέντρων Υγείας,  µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής επ’ ονόµατι 

του αναδόχου, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία σε βάρος 

του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύµβασης (Τιµολόγιο, Φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική 

ενηµερότητα καταστατικό εταιρείας, νοµιµοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο µηνών από την κατάθεση 

των τιµολογίων. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.                   

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της µε αρ. ………./ 2018 ∆ιακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα της παρούσης Σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά 

που τυχόν θα προκύψει στις Μονάδες Υγείας από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. ………./ 2018 ∆ιακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # …………………..# 

αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος µέχρι …………………….. . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για την πιστή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων 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 





 36 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την ανάθεση η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση αυτή, ισχύουν 

οι όροι του µε αρ. ………../2018 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω του Ορίου ∆ιαγωνισµού, η 

οικονοµικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης,  καθώς επίσης 

και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών. 

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται µόνο έγγραφα αποκλεισµένου 

κάθε άλλου µέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόµιµα από 

τους συµβαλλόµενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης κατατέθηκε στην 7η ΥΠΕ Κρήτης και το άλλο πήρε ο 

ανάδοχος ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ     Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ     

       Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
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