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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μύκονος, 31/08/2015
Αριθ. Πρωτ. : -7521-

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Μυκόνου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
προσφορά για : α) την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών
Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,
& Κοινωνικός
Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» (με το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ’) και β) την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των α) εργαζόμενων στο
Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός, &
Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» και γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου συνολικού προϋπολογισμού 87.536,64 € πλέον του Φ.Π.Α
για το έτος 2015 με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ανάδειξης νέου προμηθευτή και εντός των ορίων του ενδεικτικού
προυπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας
ισχύουν:
 Η παρούσα διακήρυξη.
 Οι διατάξεις της υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)
 Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20
του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
 Ο Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
 Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 O N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και
ο Ν. 2362/95 όπως ισχύει.
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Ο Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
Ο Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄131 28/6/2006, «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012).
Οι διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο 10, με το οποίο
τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν. 4013/2011.
Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις
Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Η υπ’αριθμ. 14967/15.6.2009 απόφαση ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 1260 Β/ 25.6.2009)
Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1503/11-10-20006 τεύχος Β’ για
‘’Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α και μέτρα
προληπτικής ιατρικής’’,
Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 36586/2007 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1323/30-07-2007 τεύχος Β΄ για
“Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά
με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα
προληπτικής ιατρικής” και
Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 31119/2008 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 990/28-05-2008 τεύχος Β΄ για
“Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά
με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα
προληπτικής ιατρικής”.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος θα είναι:
α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.
γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων –Τεχνικές προδιαγραφές
δ) Γενική συγγραφή
ε) Τεχνική Έκθεση
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ΑΡΘΡΟ 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας — Προϋπολογισμός.
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί
υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης
και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα
παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας για τις
ομάδες Β΄ και Γ΄ : είδη κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β΄) και είδη οπωροπωλείου -μαναβικής
(ΟΜΑΔΑ Γ΄) και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό (%), στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, σύμφωνα με το
οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών για τα υπόλοιπα είδη
της προμήθειας, ήτοι για τις ομάδες Α’ Δ’ και Ε’ : είδη παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Α’),
είδη ζαχαροπλαστικής (ψωμί και αρτοσκευάσματα) (ΟΜΑΔΑ Δ’) καθώς και για το
γάλα. (ΟΜΑΔΑ Ε΄)
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας για τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός, & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»
(με το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ ανέρχεται στο ποσό των
78.073,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του
προϋπολογισμού του ΚΑ: 15.6654.0002, ΚΑ: 15.6654.0003, ΚΑ: 15.6654.0004, ΚΑ:
15.6654.0005 για το έτος 2015 και ο προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για τις
ανάγκες των α) εργαζόμενων στο Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων στο ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,
& Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ’»και γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου ανέρχεται στο
ποσό των 18.501,66 € και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ των νομικών προσώπων ως εξής :
Δήμος Μυκόνου: ΚΑ: 20-6063 ποσό: 14.080,62 €, Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’: ΚΑ:
70-6063 ποσό: 680,16 €, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: ΚΑ: 20-6063 ποσό: 3.740,88 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το έτος 2015 με δυνατότητα τετράμηνης
παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης νέου προμηθευτή και εντός
των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας.

Τα ποσά που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης δεν δεσμεύουν το
Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών
στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την προμήθεια των τροφίμων και του γάλακτος, είναι
ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, οι
οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση
εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Αναθέτουσα αρχή - Χρόνος και τόπος που θα γίνει η δημοπρασία.
Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:
Επωνυμία: Δήμος Μυκόνου
ΑΦΜ: 090235079
ΔΟΥ: Μυκόνου
Διεύθυνση: Γυαλός
Τ.Κ.: 84600
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
Επωνυμία: Δήμος Μυκόνου
Διεύθυνση: Γυαλός, Τ.Κ.: 84600
Επωνυμία: Π.Α.Κ.Ο. 'Γ. Αξιώτης'
Διεύθυνση: Αργύραινα, Τ.Κ.: 84600
Επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου
Διεύθυνση: Παλαιός Λιμένας, Τ.Κ.: 84600
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της
ΥΑ Π1/2390/2013.
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07/09/2015 και ώρα 08:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/09/2015 ώρα 18:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
ΑΡΘΡΟ 5ο : Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ορίστηκε με τη με αριθ. 72/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση
Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη
συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.mykonos,gr .
Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στα
έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο. 1β & 1γ του άρθρου 10
της Υ.Α.11389/93, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισμού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις υποβάλλονται το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 20/09/2015 και η
αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει συγκεντρωτικά σε έξι (6) ημέρες το αργότερο δηλ.
μέχρι και την 22/09/2015, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Δεκτοί στο Διαγωνισμό
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών, που
έχουν ως αντικείμενο εργασιών και την εμπορία και διακίνηση τροφίμων όπως τα υπό προμήθεια.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην μελέτη της
υπηρεσίας του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο
των ειδών κάθε ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ -Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως
εξής: :
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού
και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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 Identification Number) και ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού
και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
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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.
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 .
ΑΡΘΡΟ 8ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
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 Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου (εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες επιμέρους διατάξεις) και να είναι σε ισχύ την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία
σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
Για τους Ελληνες πολίτες
Α. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφο 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίουτης 26ης Μαϊου
1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της31/12/1998 σελ.2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166
της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ). ε)
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
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Αναγκαστικής διαχείρισηςή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμα τους και θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
ii)Οι αλλοδαποί προμηθευτές:
Α. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου
1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166
της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ).
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (A) και (B) του
αντίστοιχου εδαφίου που αφορά στους 'Έλληνες προμηθευτές.
Γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα
του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκες δηλώσεις των εμπλεκομένων
που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους στο διαγωνισμό που στη χώρα τους δεν προβλέπεται
από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Ιιι) τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται
για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.
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.
iv) Οι συνεταιρισμοί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
2) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις 2) και 3) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
v) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση και όσα προβλέπονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Εκτός των ανωτέρω οι συμμετέχοντες και οι εμπλεκόμενοι στο διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν κατά περίπτωση:
 Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης, της σχετικής μελέτης και των
σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν προκειμένου να
αξιολογηθούν.
 Δήλωση ότι αναλαμβάνουν να παραδίδουν τμηματικά κατά περίπτωση και όπως προβλέπεται
στην συγγραφή υποχρεώσεων της υπηρεσίας του Δήμου τα υπό προμήθεια είδη στο χώρο
που θα υποδειχθεί.
 Δήλωση περί του ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
 Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
 Δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών, το
εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόμενα είδη και τον τόπο
εγκατάστασής του. Ακόμη, αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα ζητούμενα
είδη σε δικό τους εργοστάσιο, μερικά ή ολικά, θα πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου
στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται
την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσής της στον προμηθευτή
υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ).
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις
αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.
 Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρισίμων
σημείων ελέγχου (HACCP) από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα
διαπιστευμένους φορείς Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός,
πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος
HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα.
Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ που αφορούν στο
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διαγωνισμό και προέρχονται ή αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο
εξωτερικό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή αντίγραφα, επικυρωμένα από το Επιμελητήριο
της πόλης όπου ανήκουν, είναι δε αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων η ορθή διαδικασία
επικύρωσης των εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.
Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις
στην ελληνική οι οποίες θα είναι θεωρημένες και ως προς τις σφραγίδες που φέρουν από επίσημη αρμόδια
κρατική ελληνική αρχή.
Επιστολές και έγγραφα που δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται με
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες δηλώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες του Ν. 1599/86,
θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό
πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο
αυτής,
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται
επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου 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 κράτους καταγωγής ή
προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση.
Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ.
του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της
επιχείρησης
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά
του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος.
Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου .
Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα
ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυήσεις.
1.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί
της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων ειδών για τα
οποία συμμετέχει.
Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ομάδες των υπό προμήθεια ειδών για
τις οποίες καταθέτει προσφορά, όπως αυτές αναφέρονται στη μελέτη της υπηρεσίας του Δήμου.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
- Την ημερομηνία έκδοσης.
- Τον εκδότη.
- Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
- Τον αριθμό της εγγύησης.
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως. .
- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοπο ίηση.
- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για έναν, τουλάχιστον, μήνα από τη λήξη του χρόνου
ισχύος των προσφορών.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής συμβατικής αξίας της ομάδας των προσφερομένων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α..
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
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- Την ημερομηνία έκδοσης.
- Τον εκδότη.
- Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή αντίστοιχα το νομικό πρόσωπο προς τον οποίο
απευθύνεται.
- Τον αριθμό της εγγύησης.
- Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τα προς προμήθεια υλικά.
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως.
- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. ή του
νομικού προσώπου αντίστοιχα που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθείτο βάσιμο
ή μη τηςαπαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.
- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
- Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης
καλής λειτουργίας των προσφερομένων ειδών έτσι όπως αυτός ορίζεται από την προσφορά του
εκάστοτε μειοδότη, και κατά ελάχιστο τρείς μήνες.
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 10ο :Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικόφάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,στο Π.Δ.60/07και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών
11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993).
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής::
(α) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά».
(β) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*υποφάκελος : 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.
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται:
1.
Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι συμμετέχοντες υποβάλουν
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ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή
αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, 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 στο πρωτόκολλο του
Δήμου Μυκόνου. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
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
(Προμηθευτή) 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, κ.α..
2.
Η τεχνική προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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 ταυτ ίζονται.
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).
Στον υποφάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντα.
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 ταυτ ίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων. Δεν
γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη μιας ομάδας .
Για τα είδη των ομάδων Α΄, Δ΄ και Ε΄ όπου μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την
χαμηλότερη τιμή μετά από εφαρμογή ενιαίου ποσοστού θετικής έκπτωσης για όλα τα είδη της εκάστοτε
ομάδας επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή που
προκύπτει ανά προσφερόμενη ομάδα, μετά την αφαίρεση του ποσοστού της κοινής θετικής έκπτωσης
που προσφέρουν ανά ομάδα προϊόντων από την τιμή αναφοράς τους όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της μελέτης της Υπηρεσίας .

13

Για τα είδη των ομάδων Β, & Γ΄ στις οποίες μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο
ενιαίο ποσοστό θετικής έκπτωσης για όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας επί της μέσης τιμής λιανικής όπως
αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων πιστοποίησης τιμών της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους
κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας την
εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας, λόγω του ότι στο σύστημα δεν έχει προβλεφθεί
καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει
μετά την αφαίρεση του ποσοστού της ενιαίας έκπτωσης που προσφέρουν ανά ομάδα ειδών από την
Τιμή Αναφοράς, όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης της υπηρεσίας.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του, επιπλέον συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, το συνημμένο
στην παρούσα έντυπο οικονομικής προσφοράς , σε μορφή .pdf
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επισημαίνεται ότι η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται επί των
καθαρών προσφερομένων τιμών (χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.).
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Τρόπος Διενέργειας του διαγωνισμού — ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών..
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι 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 υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «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.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
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τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής .
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 δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συμμετέχοντες παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΥΑ 11389/1993/ΦΕΚ Β'185
(ΕΚΠΟΤΑ):
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης όπως
αυτή ορίζεται στην συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης της διεύθυνσης Βρ/κων σταθμών, τμήμα
διοικητικής υποστήριξης και της διεύθυνσης Δημόσιας υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, τμήμα
πολιτικών ισότητας του Δήμου.του Δήμου.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της μελέτης της υπηρεσίας του Δήμου, ανά είδος.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και εισφορές
υπέρ του Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύουσες την ημέρα της Δημοπρασίας.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.
Η τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.
Η πληρωμή θα γίνεται με προσκόμιση και την ενταλματοποίηση του αντίστοιχου τιμολογίου,
αφού συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη της υπηρεσίας και τις προβλεπόμενες από την
λειτουργία των ΟΤΑ διαδικασίες
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Κατακύρωση - Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ' όσον για την τελική επιλογή είναι
κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ' όψη τα παρακάτω στοιχεία:
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την
τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
- Η κατακύρωση τελικά γίνεται κατά περίπτωση στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη
χαμηλότερη τιμή.
- Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών με γνωμοδότησή της μαζί με αιτιολόγηση επί τυχόν
ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού προς τη Οικονομική Επιτροπή, που
αποφασίζει σχετικά, μπορεί να
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προτείνει μια εκ των περιπτώσεων των αναφερομένων στο άρθρο 21 της Υπ. Απόφασης αρ. 11389/93.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της προμήθειας και
τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας ενώ σε
κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης.
Θα ανακηρυχθεί ένας μειοδότης ανά ομάδα προϊόντων όπως αυτές αναφέρονται στην συγγραφή
υποχρεώσεων της μελέτης της Υπηρεσίας
Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε ομάδα
προϊόντων και για το σύνολο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται ανά ομάδα στον ενδεικτικό
προυπολογισμό της μελέτης της Υπηρεσίας, όχι όμως για μέρος αυτών ανά ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση,
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή αναλυτικά.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν
περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα χρονικό διάστημα δέκα ως δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της ΥΑ 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην
επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ) Την τιμή αναλυτικά.
ε) Τοντόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ) Τοντρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
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ι) Τον τρόπο πληρωμής.
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ιγ) Την παραλαβή αυτών.
Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, που με την
προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία
συμφωνεί ο ανάδοχος .
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το
δικαίωμα υπογραφής.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά
μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και
ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές
συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή Η ΜΗ
ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.
Η σύμβαση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης της προμήθειας..
ΑΡΘΡΟ 16ο : Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 17ο : Προέλευση των προσφερομένων ειδών
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους τον παραγωγό των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και τόπος εγκατάστασής του.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται ρητά η αλλαγή του εργοστασίου ή του παραγωγού που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Αν συμβεί αυτό, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
κοινοποιείται στα αρμόδια όργανα, για την κατά την κρίση τους επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια
απόφαση.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο ή στον παραγωγό που δηλώνεται για την παραγωγή μερικώς ή ολικώς των προσφερομένων ειδών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.
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Μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου ή του παραγωγού
που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου (επιτροπής αξιολόγησης) μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου ή του παραγωγού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατασκευή των ειδών σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς
προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη της εταιρείας έκπτωτης
από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες κυρώσεις, το ίδιο ισχύει και για τους τυχόν παραγωγούς.
ΑΡΘΡΟ 18ο : Εργαστηριακές Εξετάσεις
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.
Τα τυποποιημένα είδη πρέπει να είναι μάρκας ευρείας κατανάλωσης και να φέρουν
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον μετά πάροδο εξαμήνου από της ημερομηνίας της προμήθειας
εφόσον έχουν ετήσια διάρκεια ισχύος, το ήμισυ δε της προθεσμίας ισχύος σε όλα τα άλλα
τυποποιημένα είδη
Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία
για την υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP).
Ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι τα προς
προμήθεια είδη θα πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας
Για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων καθ όλη τη διάρκεια της
προμήθειας η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα τροφίμων για έλεγχο
στο Γενικό Χημείο του Κράτους ως επίσης και να προβαίνει στη διενέργεια ελέγχου
μέσω ΕΛ.Ο.Τ κλπ για τη διαπίστωση τήρησης εκ μέρους του αναδόχου προμηθευτή
συστήματος HACCP.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή εφόσον κρίνει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της
ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου ή του γάλακτος, μπορεί να καλέσει τον ανάδοχο σε
άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία
δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του τροφίμου/ γάλακτος ή στη
μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο. Εάν ο προμηθευτής αδυνατεί να το αντικαταστήσει άμεσα τότε το νομικό
πρόσωπο δύναται να το προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο και θα καταλογίσει τη σχετική
δαπάνη στον προμηθευτή.
Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τμηματικής παράδοσης και όταν διαπιστωθεί (μετά την
Έκθεση Εξέτασης των δειγμάτων από τους αρμόδιους φορείς) από την επιτροπή παραλαβής
ότι τα παραδιδόμενα είδη είναι σύμφωνα με κάθε όρο της σύμβασης θα συντάσσεται
Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών στο οποίο θα εμπεριέχονται οι
φράσεις:
1) Ότι για την συγκεκριμένη προμήθεια εκπληρώθηκαν όλοι οι όροι της σύμβασης και
2) Τα παραληφθέντα είδη πληρούν τους όρους της σύμβασης.
Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή κριθεί ελαττωματικό από το Γενικό Χημείο του
κράτους ή από τον ΕΛΟΤ ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται

18

από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση
δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος θα
ισχύουν τα ανωτέρω οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 19ο : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93
Υπουργικής απόφασης.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, μέσω του οποίου οι
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη των ενστάσεων τους.
Προσφυγή κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής υποβάλλει όποιος έχει έννομο
συμφέρον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. Οποιοδήποτε άλλο
ένδικο βοήθημα υποβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 20ο : Παραλαβή ειδών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το
Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση και
σύμφωνα με το άρθρο 28 της ΥΑ 11389/93 καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 7 της Συγγραφής
Υποχρεώσεων της μελέτης της υπηρεσίας
ΑΡΘΡΟ 21ο : Χρόνος Παραλαβής των ειδών
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο.
Ορίζεται ως χρόνος παράδοσης ο προβλεπόμενος σύμφωνα με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της
μελέτης της υπηρεσίας.
Εάν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέστηκε αυτοδίκαια τότε και μόνο εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση της
εταιρείας και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής.
ΑΡΘΡΟ 22ο : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά
περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ^ του
μέγιστου προβλεπόμενου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β) Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστημα 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ.
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν της εταιρείας ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον η εταιρεία δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
ΑΡΘΡΟ 23ο : Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Γενικά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 33 και 35 της ΥΑ 11389/1993/ΦΕΚ Β'185 (ΕΚΠΟΤΑ)
ΑΡΘΡΟ 24ο : Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 25ο : Γλώσσα σύνταξης εγγράφων
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό
πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 26ο: Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, χαρτόσημα και τυχόν έξοδα
χημικού ελέγχου, καθώς και κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή εκτός του Φ.Π.Α. και θα
περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή.
ΑΡΘΡΟ 27ο : Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού
Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα
αναρτηθεί στο Δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.mykonos.gr περίληψη δε αυτής
θα δημοσιευτεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες , μια ημερήσια τοπική εφημερίδα και μια
εβδομαδιαία τοπική ή νομαρχιακή εφημερίδα σύμφωνα με τη με αριθ. Υ.Α. 11389/93 , και
τους Ν. 3548/07 και 3688/08, στο «Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ν. 2741/99 Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής
και της τυχόν επαναληπτικής ( περίπου …… €), θα βαρύνουν τον ανάδοχο, σύμφωνα με το
Ν. 3801/09. Σε τυχόν ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα
βαρύνουν το Δήμο.
Αντίγραφο της πιο πάνω περίληψης θα αποσταλεί προς τις αρμόδιες τοπικές
οργανώσεις προς τοιχοκόλληση

20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης του
διαγωνισμού από τον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.mykonos.gr και από τον
διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr ή προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο Δημαρχείο.
Μύκονος, 31 Αυγούστου 2015
Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α’
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α/Α

1.α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αλάτι
Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
Αμμωνία
Αυγά μεσαία
Βανίλια σε σκόνη
Βασιλικός τριμ.
Βρώμη
Γάλα Family 1.5%
Γαλοπούλα βραστή
Γαρίφαλο τριμ.
Γιαούρτι στραγγιστό με 2% λιπαρά
Γιγαντές ελληνικής προέλευσης χύμα
πιστοποιημένοι ή σε περίπτωση έλλειψης
σε συσκευασία

Συσκ.750 γρ.
Συσκ. 1000γρ.
Συσκ. 1 Kg
Συσκ. 500 γρ.
φακελ.
6άδα
Συσκ. 5 τεμ.x3γρ
Συσκ. 20 γρ.
Συσκ. 1000γρ.
ΤΕΜ 1,5lt
Kg
Συσκ.30 γρ.
Συσκ. 1Kg
Χύμα kg ή Συσκ.
500 γρ.

15
16
17
18

Δεντρολίβανο
Δάφνη
Δυόσμος
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, ελληνικής
προέλευσης

Συσκ. 35γρ.
Συσκ. 20 γρ.
Συσκ. 30γρ.
Συσκ 5 λιτ

19
20
21
22
23

Ελιές πάστα
Ζάχαρη
Ζάχαρη άχνη
Ζυμαρικά - Πάστες
Ηλιόσπορος χύμα, ελληνικής προέλευσης,
πιστοποιημένος

Συσκ. 135 γρ.
Συσκ 1 Kg.
Συσκ. 400 γρ.
Συσκ. 500 γρ.
Συσκ 1 Kg

24
25
26
27
28

Κακάο
Κανέλλα ξυλάκια
Κανέλλα τριμμένη
Καραμέλες χύμα μικρές ζελέ
Καρυδόψιχα χύμα, φρέσκιας εσοδείας,
ελληνικής προέλευσης, πιστοποιημένη

Συσκ. 125 γρ.
Συσκ. 50 γρ.
Συσκ. 50 γρ.
Συσκ 1 Kg
Συσκ 1 Kg

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Κορν φλέικς
Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα
Κύμινο
Μαγιά Ξερή
Μαργαρίνη τύπου Soft
Μαρμελάδα ελληνικής προέλευσης(διάφορες)
Μέλι Θυμαρίσιο
Μοσχοκάρυδο
Μπέικιν πάουντερ
Μπισκότα τύπου Μιράντα, ολικής αλέσεως
Μπισκότα τύπου Πτι - Μπερ, ολικής αλέσεως

Συσκ. 500 γρ.
Συσκ. Φακελ.
Συσκ. 25 γρ.
Συσκ. 3τεμ.
Συσκ. 500 γρ.
Συσκ. 500 γρ.
Συσκ. 1 Kg
Συσκ. 30γρ.
Φακ. 20 γρ.χ3
Συσκ. 250 γρ.
Συσκ. 225 γρ.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΠΟΣΟΤ.
100
40
40
160
15
550
66
11
30
750
120
10
1600

70kg ή 140
συσκ
10
44
20
110
210
90
7
2000

5
60
170
60
50

10
220
200
10
10
120
80
50
10
25
75
75

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΕΥΡΩ

ΣΕ
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40

Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt

Κιβ.12 φιαλών 1,5lt ή 6
φιαλών 1,5 lt

41
42

Ντομάτα πελτές, ελληνικής προέλευσης
Ντομάτα τύπου πουμαρό/κονκασε/ντομάτα
τρίφτη

Συσκ. 400 γρ.
Συσκ. 500 γρ.

43
44
45

Ξύδι
Πιπέρι
Ρεβύθια χύμα πιστοποιημένα, ελληνικής
προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης,
άλλης προέλευσης

Φιάλη 2l
Συσκ. 100 γρ.
Χύμα kg ή Συσκ.
500 γρ.

Ρίγανη
Ρύζι γλασέ χύμα πιστοποιημένο, ελληνικής
προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης,
σε συσκευασία
Ρύζι κίτρινο για πιλάφι χύμα πιστοποιημένο, ελληνικής
προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης, σε συσκευασία

Συσκ. 150 γρ.
Χύμα kg ή Συσκ.
500 γρ.

46
47
48

49

Χύμα kg ή Συσκ.
500 γρ.

Ρύζι καρολίνα πιστοποιημένο, ελληνικής προέλευσης ή σε Χύμα kg ή Συσκ.
περίπτωση έλλειψης, σε συσκευασία
500 γρ.

50
51
52
53

Σοκολάτα κουβερτούρα νιφάδες
Σοκολατάκια υγείας μίνι
Σόδα φαγητού
Σταφίδα χύμα ξανθιά κορινθιακή, ελληνικής
προέλευσης, πιστοποιημένη

Συσκ. 100 γρ.
Συσκ. 450 γρ.
Συσκ. 380 γρ.
Συσκ. 1kg

54

Σύκα χύμα φρεσκοαποξηραμένα, ελληνικής
προέλευσης, πιστοποιημένα

Συσκ. 1kg

55

Ταχίνι ελληνικήςπροέλευσης, πιστοποιημένο
χύμα, 100% σουσάμι, ελληνικής προελεύσεως

Συσκ.1000 γρ.

56
57
58
59
60

Τόνος σε νερό
Τυρί Gouda
Τυρί ανθότυρο / μυζήθρα γλυκιά
Τυρί μυζήθρα ξερή τριμμένη
Τυρί Κασέρι, ελληνικής προέλευσης 10% λιπαρά

Συσκ. 160 γρ.
Kg
Kg
Kg
Kg

61
62
63

Τυρί κεφαλοτύρι ελληνικό τριμμένο
Τυρί φέτα εγχώρια
Φακές μέτριες πιστοποιημένες, ελληνικής
προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης
άλλης προέλευσης

Kg
Kg
Χύμα kg ή Συσκ.
500 γρ.

Φασόλια μέτρια, πιστοποιημένα, ελληνικής
προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης
άλλης προέλευσης

Χύμα kg ή Συσκ.
500 γρ.

Φρυγανιά
Φύλλο σφολιάτα/ κουρού
Χαλβάς βανίλια ή με κακάο
Χαμομήλι
Χυμός Λεμόνι φυσικός
Ψωμί τοστ ολικής αλέσεως ή σικάλεως

Συσκ. 250 γρ.
800γρ
1000γρ
Συσκ. 30γρ.
Συσκ. 330ml
Συσκ. 750 γρ.

64

65
66
67
68
69
70

900 ή 1800
100

1200
22
30

150kg ή 300
συσκ
15
60kg ή 120
συσκ
350kg ή 700
συσκ

60kg ή 120
συσκ
40
25
10
20
20

20
150
70
110
100
70
100
150
160kg ή 320
συσκ
150kg ή 300
συσκ
10
50
20
10
50
200
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1.β ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με ανθρακικό 1,5l
Φυσικός χυμός βύσσινο 1lt.
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1lt.
Καλαμάκια
Καλαμάκια ξύλινα για σουβλάκια
Ανταλλακτικά φιαλίδια για γκαζάκια
τύπου El Greco
Ανταλλακτικά φιαλίδια για γκαζάκια
μικρά κλασσικά
Πλαστικά κουτάλια
Πλαστικά πηρούνια
Πλαστικά πιάτα
Πλαστικά ποτήρια
Συσκευή υγραερίου τύπου El Greco

κιβ. 6 τεμ
12 τεμ
12 τεμ
100τεμ
100 τεμ.
450γρ.
260γρ.
10 τεμ
10τεμ
10τεμ
50 τεμ
ΤΕΜ 450 γρ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

41.697,32 €

ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ 1

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΕΥΡΩ
20
25
35
29
5
15
15
170
15
50
60
2

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΣΕ
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ΟΜΑΔΑ Β΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
A/A

2.α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

1

Μοσχαρίσιος κιμάς Νωπός Ελληνικής Προέλευσης

Kg

2

Ποντίκι Μόσχου Νωπό Ελληνικής Προέλευσης

Kg

3

Κοτόπουλο Νωπό Τεμαχισμένο Ελληνικής Προέλευσης Kg

A/A

2.β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κατεψυγμένα ψάρια)

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Ψάρι Πέρκα φιλέτο

Kg

600

2

Ψάρι βακαλάος φιλέτο

Kg

50

3

Ψάρι Σολωμός φιλέτο

Kg

100

A/A

2.γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κατεψυγμένα λαχανικά)

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Αρακάς συσκ. 1000gr

Τεμ.

2

Ανάμεικτα συσκ. 1000gr

Τεμ.

3

Καλαμπόκι συσκ. 1000gr

Τεμ.

4

Σπανάκι συσκ. 1000gr

Τεμ.

5

Φασολάκια στρογ. συσκ.1000gr

Τεμ.

250
250
300
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ
190
150
50
160

150
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ13.232,00 €
ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΦΠΑ)
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
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ΟΜΑΔΑ Γ’
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Αγγούρια
Άνιθος
Δυόσμος
Καρότα
Koλοκύθια
Κρεμμύδια φρέσκα
Κρεμμύδια ξερά
Λάχανο
Λεμόνια
Μαϊντανός
Μαρούλια
Ντομάτες
Πιπεριές πράσινες στρογγυλές
Σέλινο
Σκόρδα
Μήλα
Μπανάνες
Αχλάδια
Πορτοκάλια
Πεπόνια
Καρπούζια
Βερίκοκα
Φράουλες
Σταφύλια
Ροδάκινα
Νεκταρίνια
Πατάτες

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Kg.
Kg.
Τεμ.
Kg.
Kg.
Kg.
Τεμ.
Τεμ.
Kg.
Kg
Τεμ.
Τεμ.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

1000
128
30
208
128
40
550
290
360
118
210
520
12
55
108
650
300
600
850
570
650
80
140
60
130
80
1500
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
11.303,92€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
3(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ 3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ)
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
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ΟΜΑΔΑ Δ’
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΨΩΜΙ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ )

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
2
3
4
5

500γρ.
Kg
Kg
Kg
Kg

3000
21
10
50
40

Ψωμί ολικής αλέσεως
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Βουτήματα διάφορα
Κουλουράκια διάφορα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ 4(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

4329,00€

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΟΜΑΔΑΣ 4
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ
ΤΟ
ΦΠΑ)
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
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ΟΜΑΔΑ Ε’
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1
ΛΙΤΡΟΥ

ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
λίτρα
14145

1,2
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.
ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΟΜΑΔΑΣ 5
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ)
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Μύκονος, ………
Ο Υπογράφων – Νόμιμος Εκπρόσωπος

16. 974€
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

