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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   Ιωϊννινα: 11/11/2016 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

  Αριθμ. Πρωτ.:9053 

ΑΡ.ΥΑΚ : 13/2016  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

 ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 ΑΔΑ : 709Θ4691Ψ2-35Ψ 

ΑΔΑΜ : …………….. 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΗΠΕΙΡΟΤ     

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 
Σαχ.Δ/νςη: 3ο χλμ ΕΟ Ιωαννύνων Αθηνών 

Σ.Κ.:  45003 

Σηλ: 2651370306, 2651370300 

Υαξ :  2651370330 

 

 

 

 

EMAIL: ipiros@oaed.gr, prom.ipiros@oaed.gr  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

              Ο Οργανιςμϐσ  Απαςχϐληςησ  Εργατικοϑ  Δυναμικοϑ  προκειμϋνου να προβεύ ςτην 

ανϊδειξη αναδϐχου με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα 

απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει μϐνο τησ τιμόσ, για την «ύτιςη των 

φιλοξενουμϋνων παιδιών  του  Βρεφονηπιακού ταθμού του ΟΑΕΔ Ιωαννύνων, με 

ϋτοιμο φαγητό-catering» προϒπολογιζϐμενησ δαπϊνησ ποςοϑ «28.105,00» € πλϋον του 

ΥΠΑ 24% , ότοι ποςού «34.850,20» €, ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ 24%, ςϑμφωνα με 

τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ και τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ Τπηρεςύασ,   καλεύ 

τουσ ενδιαφερϐμενουσ  την  22-11-2016 ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00πμ, να προςϋλθουν ςτα 

γραφεύα τησ Περ/κόσ Δ/νςησ Ηπεύρου (3ο χλμ ΕΟ Ιωαννίνων Αθηνών)   προσ υποβολό 

ςφραγιςμϋνων ϋγγραφων προςφορών ςτην Επιτροπό Προμηθειών.   

Πληροφορύεσ για τουσ ϐρουσ του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ παρϋχονται απϐ το αρμϐδιο ΣΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, κϊθε εργϊςιμη ημϋρα, απϐ 8.30π.μ –14:30μ.μ (τηλ. 2651370306 

Υαξ.2651370330  email :  ipiros@oaed.gr).    

Τπεϑθυνοσ για τεχνικϊ Θϋματα: Καραμπεροποϑλου Αγγελικό τηλ :2651074776 

email:vns.ioanninon@oaed.gr 

Ιωϊννινα  11-11-2016 

Ο  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ 

ΗΠΕΙΡΟΤ 

 

ΦΩΚΑΣ ΠΑΝΟΥΛΑΣ  
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ΠΡΟΚΛΗΗ  

             Ο Οργανιςμϐσ  Απαςχϐληςησ  Εργατικοϑ  Δυναμικοϑ προςκαλεύ τουσ ενδιαφερϐμενουσ 

να ςυμμετϊςχουν ςτον ςυνοπτικϐ διαγωνιςμϐ με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα 

απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει μϐνο τησ τιμόσ, για την « ύτιςη των 

φιλοξενουμϋνων παιδιών του Βρεφονηπιακού ταθμού του ΟΑΕΔ Ιωαννύνων, με ϋτοιμο 

φαγητό-catering»  ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ και τισ Σεχνικϋσ 

Προδιαγραφϋσ τησ Τπηρεςύασ,  προϒπολογιζϐμενησ δαπϊνησ ποςοϑ «28.105,00»  € πλϋον του 

ΥΠΑ 24% , ότοι ποςού «34.850,20»  €  ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ. 

 

ΣΟΠΟ- ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

A. Όροι ςυμμετοχόσ ςτο Διαγωνιςμό 

1. Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολήσ προςφορών  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

Ιωϊννινα:  11/11/2016 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

 Αριθμ.Πρωτ.: 9053 

ΑΡ.ΥΑΚ : 13/2016 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 ΑΔΑ:709Θ4691Ψ2-35Ψ 

ΑΔΑΜ:  

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΗΠΕΙΡΟΤ    

ΣΜΗΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

Σαχ.Δ/νςη:3ο  χλμ Ιωαννύνων Αθηνών  

Σ.Κ : 45003 

Πληροφορύεσ : τολϊκη Ελϋνη 

Σηλ: 2651370306, 2651370300  

Υαξ :  2651370330 

Email:   ipiros@oaed.gr    

  

 

    ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΑ   ΨΡΑ 

     ΟΑΕΔ – Π.Δ Ηπεύρου  

3ο  χλμ Ιωαννύνων –Αθηνών  

 

    22-11-2016 

 

  ΣΡΙΣΗ   

 

10:00 
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Οι υποψόφιοι μποροϑν να υποβϊλλουν τισ προςφορϋσ τουσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 

παροϑςα πρϐςκληςη το αργϐτερο μϋχρι την 22/11/2016 ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00 εύτε 

αυτοπροςώπωσ, εύτε με ειδικϊ προσ τοϑτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρϐςωπο τουσ, εύτε να 

αποςταλοϑν ταχυδρομικϊ ό ιδιωτικϐ ταχυδρομεύο (courier),  ςτα γραφεύα τησ Περιφερειακόσ 

Δ/νςησ Ηπεύρου του Οργανιςμοϑ (3Ο  χλμ Ιωαννύνων Αθηνών, ΣΚ 45003) ςτην Επιτροπό 

Προμηθειών.   

Προςφορϋσ που θα υποβληθοϑν  ό θα αποςταλοϑν  εκπρϐθεςμα, επιςτρϋφονται χωρύσ να 

αποςφραγιςθοϑν.  

-Με ποινό αποκλειςμοϑ η προςφορϊ πρϋπει να  υποβϊλλεται ςτην  Ελληνικό Γλώςςα μϋςα ςε 

ενιαύο ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ  θα πρϋπει να περιϋχει τρεύσ (3) επύ μϋρουσ ξεχωριςτοϑσ 

ςφραγιςμϋνουσ (υπϐ) φακϋλουσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ», «Σεχνικό 

προςφορϊ» & «Οικονομικό Προςφορϊ»  , αμφϐτεροι ςε δϑο (2) αντύγραφα 

-  Οι προςφορϋσ δεν χαρτοςημαύνονται. 

2. Η ανάθεςη τησ προμήθειασ αφορά ςε ένα ενιαίο ςύνολο και ωσ τέτοιο θα αξιολογηθεί. Γίνονται 

αποδεκτέσ  μόνο προςφορέσ που αναφέρονται ςτο ςύνολο τησ προμήθειασ.  

3. Η ςϑγκριςη των προςφορών θα γύνει ςτη ςυνολικό τιμό του προςφερϐμενου προώϐντοσ.  

4. Οι τιμϋσ θα εύναι ςταθερϋσ για ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ προμόθειασ και 

αποκλεύεται οποιαδόποτε αναπροςαρμογό αυτών.  

5. Ο προμηθευτόσ ςτον οπούο  θα γύνει η κατακϑρωςη, υποχρεοϑται να καταθϋςει εγγϑηςη 

καλόσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, το ϑψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ 5 % τησ 

ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ, χωρύσ τον ΥΠΑ. Η εγγϑηςη κατατύθεται προ ό κατϊ την υπογραφό 

τησ ςϑμβαςησ.  

6. Η ςϑμβαςη  ςύτιςησ θα ϋχει διϊρκεια απϐ την υπογραφό τησ και μϋχρι τη λόξη του ςχολικοϑ 

ϋτουσ 2016-2017( ότοι ϋωσ 31/07/2017), εξαιρουμϋνων των διαςτημϊτων που ο ταθμϐσ 

παραμϋνει κλειςτϐσ (διαςτόματα διακοπών Φριςτουγϋννων & Πϊςχα καθώσ και επύςημεσ 

αργύεσ των Δημοςύων Τπηρεςιών και τισ τοπικϋσ Αργύεσ).    

7.  Αντιπροςφορϋσ και εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ.  

8. Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών ορύζεται ςε εκατϐν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ 

προςμετροϑμενεσ απϐ την επομϋνη τησ ημϋρασ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. Η ιςχϑσ των 

προςφορών δϑναται να παραταθεύ εφϐςον τοϑτο ζητηθεύ απϐ τον Οργανιςμϐ προ τησ λόξησ 

τουσ ,  κατ΄ ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα εκατϐν εύκοςι  (120) ημερών. 

9. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ ϋχουν οι αναφερϐμενοι κατωτϋρω: 

ϑμφωνα με το ϊρθρο 25 του Ν. 4412/2016, οι Τποψόφιοι ό προςφϋροντεσ και ςε περύπτωςη 

ενώςεων, τα μϋλη αυτών μποροϑν να εύναι φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα εγκατεςτημϋνα ςε :  

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
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γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη 

δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 

ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ' τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν 

ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 

δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεοϑνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό 

προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεοϑται να 

πρϊξει τοϑτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςϑμβαςη εφϐςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ 

εύναι αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

10. Με την υποβολό τησ Προςφορϊσ θεωρεύται ϐτι ο Διαγωνιζϐμενοσ αποδϋχεται ανεπιφϑλακτα 

τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ. Επύςησ, ςε περύπτωςη νομικών προςώπων, θεωρεύται ϐτι η υποβολό 

τησ Προςφορϊσ και η ςυμμετοχό ςτο Διαγωνιςμϐ ϋχουν εγκριθεύ απϐ το αρμϐδιο ϐργανο του 

ςυμμετϋχοντοσ νομικοϑ προςώπου. 

Β.  Νομικό Πλαύςιο 

Ο διαγωνιςμϐσ θα γύνει ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ : 

1. Σου Ν. 2956/2001 «Αναδιϊρθρωςη ΟΑΕΔ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α΄258),ϐπωσ ιςχϑει  

2. Σησ υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απϐφαςη του Τπ. Απαςχϐληςησ & Κοινωνικόσ   

Προςταςύασ (ΥΕΚ 754/B/19.6.02,«Παρϊλληλη ϊςκηςη αρμοδιοτότων» ϐπωσ τροποποιόθηκε 

με την αριθμϐ. 191041/24-07-2003 Τ.Α του Τπουργοϑ Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων.  

3. Σου Π.Δ. 113/2010 «Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ Διατϊκτεσ»(ΥΕΚ 194/Α/22-11-

2010) καθώσ και τισ διατϊξεισ του  ϊρθρ. 14 του Π.Δ 80/2016 (ΥΕΚ 145/Α/5-08-2016).   

4.  Σου Π.Δ. 166/2003 «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ   Νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2000/35 

τησ 29-06-2000 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ 

ςυναλλαγϋσ» (ΥΕΚ Α΄138). 

5. Σου ΠΔ 136/31-12-2011 (ΥΕΚ Β΄267) «Περύ καθοριςμοϑ κατώτατου ϑψουσ των δαπανών 

που ελϋγχονται απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο». 

6. Σου ϊρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΥΕΚ 226/Α/27-10-2011) περύ ςυγκρϐτηςησ ςυλλογικών 

οργϊνων τησ διούκηςησ.   

7. Σου Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και 

πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 

«Πρϐγραμμα Διαϑγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ (ΥΕΚ Α’ 112/13 Ιουλύου 2010), ϐπωσ αυτϐσ 

τροποποιόθηκε απϐ τον Ν.4210/2013 (ΥΕΚ 254 Α΄/2013, ϊρθρο 23) .  

8. Σου ϊρθρου 35 N.4144/2013 (ΥΕΚ Α/88/18-04-2013), με τισ οπούεσ ο ΟΑΕΔ κατϋςτη 

καθολικϐσ διϊδοχοσ των καταργηθϋντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ  
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9. Σου Ν.4250/2014 (ΥΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ –Καταργόςεισ 

υγχωνεϑςεισ Νομικών Προςώπων  και Τπηρεςιών του Δημοςύων-Σροποπούηςη Διατϊξεων του 

π.δ 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» 

10. Σου Ν. 4013/2011 (ΥΕΚ 204 Α) 15-9-2011, “ϑςταςη Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 

υμβϊςεων και Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων»  

11. Σου Ν. 4270/2014(ΥΕΚ 143/28-06-2014)  « Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και 

εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ)-δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ»   

12. Σου Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/8-8-2014) « Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 

Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ϐπωσ  ιςχϑει. 

13. Σο με αριθμϐ 8531/07-11-2016 πρωτογενϋσ αύτημα τησ υπηρεςύασ (ΑΔΑΜ: 

16REQ005345941) 

14. Σην αριθμ. 3416/07-11-2016 απϐφαςη ανϊληψησ δϋςμευςησ πύςτωςησ (ΑΔΑ : 

ΨΕΛΜ4691Ψ2-ΥΒ) 

15. Σην υπ’ αριθμ. 2976/64/08-11-2016 απϐφαςη του Δ του Οργανιςμοϑ, με την οπούα 

εγκρύθηκε η διενϋργεια ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα 

απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει μϐνο τησ τιμόσ, για την «ύτιςη των 

φιλοξενουμϋνων παιδιών  του  Βρεφονηπιακού ταθμού του ΟΑΕΔ Ιωαννύνων, με 

ϋτοιμο φαγητό-catering» 

 

Γ. Παροχό Διευκρινύςεων – υμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ  

υμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ για το περιεχϐμενο τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ  

μποροϑν να ζητοϑνται μϋχρι και ϋξι (6)  ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα που ορύζεται για την 

παραλαβό των προςφορών και παρϋχονται το αργϐτερο τϋςςερισ  (4) ημϋρεσ πριν απϐ την 

εκπνοό τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ (ϊρθρο 121 παρ. 5 Ν.4412/16). 

Οι αιτόςεισ παροχόσ διευκρινύςεων θα πρϋπει να απευθϑνονται ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ. Κανϋνασ Τποψόφιοσ δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να επικαλεςτεύ προφορικϋσ 

απαντόςεισ εκ μϋρουσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Οι απαντόςεισ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ επύ των 

αιτόςεων παροχόσ διευκρινύςεων δύδονται μϐνο γραπτώσ με επιςτολό τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ανωτϋρω. 

Προσ διευκϐλυνςη τησ διαδικαςύασ, η υποβολό των ερωτόςεων μπορεύ να γύνει και με 

ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο (e-mail) προσ τη διεϑθυνςη:  ipiros@oaed.gr και prom.ipiros@oaed.gr 

ό με την υποβολό των ερωτημϊτων και γραπτώσ (με επιςτολό ό τηλεομοιοτυπύα), μϋςα ςτην 

προθεςμύα που ορύζεται ωσ ϊνω. Αιτόματα παροχόσ πληροφοριών που υποβϊλλονται εκτϐσ των 

ανωτϋρω προθεςμιών δεν εξετϊζονται. 

Κατϊ τα λοιπϊ ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παροϑςασ 

πρϐςκληςησ  καθώσ και τα παραρτόματα που επιςυνϊπτονται ςτην παροϑςα και αποτελοϑν 
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αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ.  

ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

ΜΕΡΟ Β: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ:  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΕΔΙΟΤ ΤΜΒΑΗ  

 

Δ. Παραλαβό τεύχουσ  

Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ μπορεύ να παραλϊβει το τεϑχοσ τησ πρϐςκληςησ  του διαγωνιςμοϑ απϐ 

τα γραφεύα τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Ηπεύρου -τμόμα Προμηθειών, 3Ο χλμ Ιωαννύνων –

Αθηνών.  

Διανϋμεται δωρεϊν. 

Επύςησ το πλόρεσ κεύμενο τησ θα διατύθεται μϋςω του Διαδικτϑου ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη 

www.oaed.gr και ςε ηλεκτρονικό μορφό.   

Πληροφορύεσ γα τουσ ϐρουσ του πρϐχειρου διαγωνιςμοϑ παρϋχονται απϐ το αρμϐδιο ΣΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ κϊθε εργϊςιμη ημϋρα απϐ 8:30π.μ – 14:30μ.μ (τηλ 2651370306  φαξ 

:2651370330 email: ipiros@oaed.gr  

Πληροφορύεσ για Σεχνικϊ θϋματα : Καραμπεροποϑλου Αγγελικό  τηλ :2651074776 
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΝΕΟΤ  «ύτιςη των φιλοξενουμϋνων παιδιών του 

Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ του ΟΑΕΔ  Ιωαννύνων , με 

ϋτοιμο φαγητϐ-catering»  

ΚΨΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΤ 

CPV 

55524000-9 «Τπηρεςύεσ τροφοδοςύασ ςχολεύων με 

ϋτοιμα γεϑματα»    

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  υνοπτικϐσ  διαγωνιςμϐσ  

ΚΨΔΙΚΟ NUTS  EL543 Ιωάννινα  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  Η πλέον σσμυέροσσα από οικονομική άποψη 

προσυορά βάσει μόνο της τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ   

34.850,20€ ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ  

24%  

(Αναληφθεύςα υποχρϋωςη  3416/07-11-2016)   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ  Προϒπολογιςμϐσ ΟΑΕΔ - Οικονομικοϑ ϋτουσ 2016-

2017   

ΚΑΕ 4611«Λειτουργύα Βρεφονηπιακών ταθμών» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ   Απϐ την υπογραφό τησ  και μϋχρι την λόξη του 

ςχολικοϑ ϋτουσ 2016-2017( ότοι ϋωσ 31/07/2017), 

εξαιρουμϋνου των διαςτημϊτων που ο ταθμϐσ 

παραμϋνει κλειςτϐσ (διαςτόματα διακοπών 

Φριςτουγϋννων & Πϊςχα καθώσ και τισ επύςημεσ 

αργύεσ των Δημοςύων Τπηρεςιών και τισ τοπικϋσ 

αργύεσ).   

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Ο Βρεφονηπιακϐσ ταθμϐσ Ιωαννύνων    

Σςακϊλωφ 10 , ΣΚ 45333,  Σηλ. 2651074776)  

 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Κϊθε εργϊςιμη ημϋρα κατϐπιν παραγγελύασ του 

φαγητοϑ, την προηγοϑμενη ημϋρα τησ παρϊδοςησ 

του.  

ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ  ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ  (3ο χλμ ΕΟ Ιωαννύνων Αθηνών)  

(Σμόμα Προμηθειών, ώρεσ 8:30 ϋωσ 14:30μμ) 

τηλ. 2651370306 φαξ: 2651370330 email: 

ipiros@oaed.gr).   

-ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΟΑΕΔ: www.oaed.gr 
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ΜΕΡΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

A. 1.1 Αντικεύμενο του Διαγωνιςμού   

Αντικεύμενο τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ εύναι : η ανϊθεςη τησ « ύτιςησ των φιλοξενουμϋνων  

παιδιών του  Βρεφονηπιακοϑ  ταθμοϑ του ΟΑΕΔ  Ιωαννύνων , με ϋτοιμο φαγητϐ –catering» 

(CPV 55524000-9),   ϐπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτο Μϋροσ Β ΄ « Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ –

Ειδικού Όροι»  τησ παροϑςασ. 

 Ο διαγωνιςμϐσ αφορϊ  ςτην προμόθεια   εβδομόντα τριών (73)  μερύδων ϋτοιμου φαγητοϑ-

catering, για κϊθε εργϊςιμη ημϋρα, για την κϊλυψη των αναγκών ςύτιςησ των φιλοξενουμϋνων 

παιδιών του Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ του ΟΑΕΔ Ιωαννύνων.  

A. 1.2 Διϊρκεια  

Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ  ορύζεται απϐ την υπογραφό τησ και για το χρονικϐ διϊςτημα ϋωσ την 

λόξη του ςχολικοϑ ϋτουσ 2016-2017(ότοι ϋωσ την 31/07/2017) , εξαιρουμϋνων των 

διαςτημϊτων που ο ταθμϐσ παραμϋνει κλειςτϐσ (διαςτόματα διακοπών Φριςτουγϋννων & 

Πϊςχα καθώσ και τισ επύςημεσ αργύεσ των Δημοςύων Τπηρεςιών και τισ τοπικϋσ αργύεσ).   

A. 1.3 Προώπολογιςμόσ  

Η ςυνολικό προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη για την προμόθεια ανϋρχεται ςτο ςυνολικϐ ποςϐ των 

«28.105,00» € πλϋον του ΥΠΑ 24% , ότοι «34.850,20» € ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ. 

Η δαπϊνη θα βαρϑνει τον ΚΑΕ 4611 «ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΨΝ ΣΑΘΜΨΝ» των 

προϒπολογιςμών των οικονομικών ετών 2016 και 2017 του Οργανιςμοϑ.  

Α.1.4 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Οργανιςμϐσ Απαςχϐληςησ Εργατικοϑ Δυναμικοϑ (ΟΑΕΔ)  

Διεϑθυνςη ϋδρασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ : 3ο χλμ Ιωαννύνων –Αθηνών ΣΚ. 45003 Ιωϊννινα.   

Σηλϋφωνο : 2651370306 ,2651370300,  ιςτοςελύδα: www.oaed.gr  

Α. 1.5  Πλαύςιο του Διαγωνιςμού   

              Νομικό Πλαύςιο 

Ο διαγωνιςμϐσ διϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ που αναφϋρονται ςτο προούμιο τησ παροϑςασ 

πρϐςκληςησ, ϐπωσ ιςχϑουν κατϊ το χρϐνο δημοςύευςησ τησ παροϑςασ.  

Α. 1.6  Γλώςςα   

Επύςημη γλώςςα τησ διαδικαςύασ εύναι η ελληνικό. Κϊθε ϋγγραφο ό απϐφαςη τα οπούα θα 

εκδύδονται απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό θα ςυντϊςςεται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

Κϊθε ςυνεννϐηςη μεταξϑ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και των ενδιαφερϐμενων , των 

διαγωνιζϐμενων και του Προμηθευτό/Αναδϐχου, καθώσ και κϊθε ϋνςταςη ό υπϐμνημα των εν 

λϐγω προςώπων που απευθϑνονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό θα υποβϊλλονται ςτην ελληνικό 

γλώςςα.  
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Α. 1.7 Δημοςιότητα  

Η Διακόρυξη του διαγωνιςμοϑ  θα αναρτηθεύ :   

α) ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ). 

β) το πλόρεσ ςώμα τησ διακόρυξησ θα εύναι διαθϋςιμο ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην ιςτοςελύδα 

του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) .     

  

Α. 2 ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ & ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Α. 2.1 Δικαύωμα υμμετοχόσ  

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω:  

Α. Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα   εγκατεςτημϋνα ςε α) κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, β) κρϊτοσ 

μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.), γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και 

κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα 

Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την Ϊνωςη 

Προςαρτόματοσ Ι τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην 

περύπτωςη γ’ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ 

με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Β. Ενώςεισ ό υμπρϊξεισ των ανωτϋρω υπϐ (Α) που υποβϊλλουν κοινό Προςφορϊ.  

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι Ενώςεισ φυςικών ό νομικών προςώπων που υποβϊλλουν κοινό 

προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε απϐ ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 

αποτελοϑν την Ϊνωςη εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ εξουςιοδοτημϋνο με ςυμβολαιογραφικό 

πρϊξη.  

Οι Ενώςεισ φυςικών ό νομικών προςώπων δεν υποχρεοϑνται να λϊβουν οριςμϋνη νομικό 

μορφό για την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ. Ψςτϐςο, ςε περύπτωςη που η προκηρυςςϐμενη με 

την παροϑςα προμόθεια  κατακυρωθεύ ςε Ϊνωςη φυςικών ό νομικών προςώπων, η Ϊνωςη θα 

εύναι δυνατϐν να κληθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό να ςυςτόςει Κοινοπραξύα , και να 

προςκομύςει το ςχετικϐ Κοινοπρακτικϐ ςτον ΟΑΕΔ. Με την υποβολό τησ προςφορϊσ, κϊθε 

μϋλοσ τησ Ϊνωςησ ευθϑνεται αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρο. ε περύπτωςη κατακϑρωςησ, η 

ευθϑνη αυτό εξακολουθεύ να υφύςταται μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ. το 

Κοινοπρακτικϐ, πρϋπει να ορύζεται κοινϐσ εκπρϐςωποσ τησ Ϊνωςησ / Κοινοπραξύασ και των 

Μελών τησ για την εκπροςώπηςη τησ Ϊνωςησ / Κοινοπραξύασ και των Μελών τησ ϋναντι τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Ο κοινϐσ αυτϐσ εκπρϐςωποσ τησ Ϊνωςησ / Κοινοπραξύασ και των Μελών 

τησ θα εκδύδει τα ςχετικϊ παραςτατικϊ και θα μεριμνϊ για την καταβολό των αντύςτοιχων 

ποςών ςτα υπϐλοιπα Μϋλη, κατϊ το λϐγο ςυμμετοχόσ εκϊςτου ςτο υλοποιηθϋν τμόμα τησ 

προμόθειασ . Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν υπϋχει καμύα ευθϑνη για την προςόκουςα καταβολό ςτα 

Μϋλη τησ Ϊνωςησ /Κοινοπραξύασ και δεν εμπλϋκεται εν γϋνει, κατϊ οποιονδόποτε τρϐπο, ςε 
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ζητόματα που αναφϋρονται ςτισ εςωτερικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ των Μελών τησ Ϊνωςησ 

/Κοινοπραξύασ. 

Απαγορεϑεται επύ ποινό αποκλειςμοϑ η ςυμμετοχό ςτο Διαγωνιςμϐ ενϐσ νομικοϑ ό φυςικοϑ 

προςώπου ςε περιςςϐτερεσ απϐ μύα ςυμμετοχϋσ και με οποιαδόποτε μορφό ςυνεργαςύασ, τησ 

υπεργολαβύασ ςυμπεριλαμβανομϋνησ.  

Α. 2.2  Αποκλειςμόσ υμμετοχόσ  

1. Εισ βϊροσ του οπούου υπϊρχει τελεςύδικη καταδικαςτικό απϐφαςη, γνωςτό ςτην 

Αναθϋτουςα Αρχό, για ϋναν ό περιςςϐτερουσ απϐ τουσ λϐγουσ που απαριθμοϑνται κατωτϋρω: 

 ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ – 

πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του 

οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

 δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 

ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών – μελών τησ 

Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς.1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ – 

πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ 

δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31/7/2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται 

ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα, 

 απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των 

οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς.48), η 

οπούα κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α’ 48), 

 τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, 

ϐπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ – πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του 

υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (EE L 164 τησ 

22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

 νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, 

ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται, ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/EK του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου 

και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 

χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ 

και τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα 

ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α’ 166), 

 παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 

2011, για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα 

των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ – πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ 

του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα 
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με το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 

Η υποχρϋωςη αποκλειςμοϑ οικονομικοϑ φορϋα εφαρμϐζεται επύςησ ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ 

του οπούου εκδϐθηκε τελεςύδικη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, 

διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχει εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. Η ανωτϋρω υποχρϋωςη αφορϊ ιδύωσ 

τουσ διαχειριςτϋσ ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο καθώσ και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ 

υμβουλύου ςτισ περιπτώςεισ Α.Ε. (ϊρθρο 73 Ν.4412/2016) 

2. Εϊν η αναθϋτουςα αρχό: 

 γνωρύζει ϐτι ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον 

αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ 

δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ 

τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα ό / και 

 μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ 

υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  

3. Όταν: 

 αθετεύ τισ ιςχϑουςεσ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ.2 του αρθρ. 18 του ν. 4412/2016 

 τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ 

υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 

διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 

δραςτηριϐτητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ 

παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου,  

 ϋχει ςυνϊψει ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του 

ανταγωνιςμοϑ, 

 εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του αρθρ. 24 του Ν. 

4412/2006 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ μϋςα, 

 ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 

απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την 

πρϐωρη καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ, 

 ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που 

απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των 

κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει 

τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

 επιχειρεύ να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 

αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει εξ 
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αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ 

που αφοροϑν τον αποκλειςμϐ, την επιλογό ό την ανϊθεςη 

 ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλω την 

ακεραιϐτητϊ του. 

Α. 3 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΔΙΑΓΨΝΙΖΟΜΕΝΨΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Α.3.1 Σρόποσ , Σόποσ και χρόνοσ υποβολόσ προςφορών  

Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ  πρϋπει να υποβϊλουν τισ Προςφορϋσ τουσ, ςϑμφωνα με τα 

οριζϐμενα ςτην παροϑςα πρϐςκληςη το αργϐτερο μϋχρι τισ 22/11/2016 και ώρα 10:00 π.μ , 

ςτην ϋδρα τησ  Περιφερειακόσ Δ/νςησ Ηπεύρου, οδϐσ , 3ο χλμ Ε.Ο Ιωαννύνων Αθηνών Σ.Κ 45003. 

Προςφορϋσ που θα κατατεθοϑν μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα , δεν 

αποςφραγύζονται αλλϊ επιςτϋφονται ωσ εκπρϐθεςμεσ.  

Η προφορϊ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτό ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα .  

Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ, θα φϋρει την ευκρινώσ την ϋνδειξη (παρ.1 αρθρο 92 

Ν.4412/2016 :  

 Η λέξη «ΠΡΟΦΟΡΑ»  

 Η επωνςμία τηρ Αναθέτοςσαρ Απσήρ  

 Ο τίτλορ τηρ σύμβασηρ    

 Η καταληκτική ημεπομηνία (ημεπομηνία λήξηρ) ςποβολήρ πποσυοπών  

 Τα στοισεία τος Πποσυέποντα οικονομικού υοπέα   

και θα πρϋπει να περιϋχει τρεύσ (3)  επύ μϋρουσ,  ανεξϊρτητουσ, ςφραγιςμϋνουσ  φακϋλουσ με 

την ϋνδειξη ωσ εξόσ: α) Δικαιολογητικϊ  υμμετοχόσ  β) Σεχνικό  Προςφορϊ και γ)  

Οικονομικό Προςφορϊ. Οι ωσ ϊνω ξεχωριςτού φϊκελοι θα φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του 

κυρύωσ φακϋλου τησ προςφορϊσ και το περιεχϐμενο αυτών θα υποβϊλλεται εισ διπλοϑν 

(Πρωτϐτυπϐ και αντύτυπο)  .   

Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό 

φορϋα ό,  ςε περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. 

Η ϋνωςη  οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται 

υποχρεωτικϊ εύτε απϐ ϐλουσ του οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη εύτε απϐ 

εκπρϐςωπο τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο.    

Περιπτώςεισ προςφορών που παρουςιϊζουν επιφυλϊξεισ ό τροποποιόςεισ ςε 

οποιοδόποτε ϐρο τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ απορρύπτονται εξαιρουμϋνων ϐμωσ των 

περιπτώςεων εκεύνων ςτισ οπούεσ οι επιφυλϊξεισ ό τροποποιόςεισ αναφϋρονται ςε εντελώσ 

δευτερεϑοντα ςτοιχεύα, οπϐτε η Επιτροπό αξιολϐγηςησ αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ 

δϑναται, αιτιολογημϋνα να τισ αποδεχτεύ.  

Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξϋςματα - ςβηςύματα- προςθόκεσ –διορθώςεισ. Εϊν 
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υπϊρχει ςτην προςφορϊ οποιαδόποτε προςθόκη ό διϐρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι 

καθαρογραμμϋνη και μονογραμμϋνη απϐ τον προςφϋροντα, κατϊ τον ϋλεγχο, μονογρϊφει και 

ςφραγύζει την τυχϐν διϐρθωςη ό προςθόκη.  

Η προςφορϊ απορρύπτεται ϐταν υπϊρχουν ς΄αυτόν διορθώςεισ που την καθιςτοϑν 

αςαφό κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ αξιολϐγηςησ αποτελεςμϊτων  του διαγωνιςμοϑ.  

 

Α.3.2.  φραγιςμϋνοσ Υϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  

Ο ξεχωριςτϐσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» περιϋχει : 

Α) την υπεϑθυνη δόλωςη ςϑμφωνα με την παρ. 2 ϊρθρου 79 Ν.4412/16 

Β) τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα του προςφϋροντοσ ό του υποψηφύου νομικοϑ προςώπου  

Γ) παραςτατικϐ εκπροςώπηςησ ςε περύπτωςη που οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με 

αντιπρϐςωπϐ τουσ  

Δ)  Ωδεια λειτουργύασ τησ ςυμμετϋχουςασ επιχεύρηςησ από αρμόδια διοικητικό αρχό.  

 

Ειδικότερα για την υπεύθυνη δόλωςη (ανωτϋρω Α)  θα πρϋπει να προςκομύζεται 

ςύμφωνα με το υπόδειγμα του ςυνημμϋνου Παραρτόματοσ ΙΙ.  

Η υπεϑθυνη δόλωςη θα ϋχει ημερομηνύα εντϐσ των τριϊντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ τησ προςφορϊσ, τησ ημερομηνύασ αυτόσ 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ (χωρίσ να είναι απαραίτητη η βεβαίωςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ). 

ε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου, η  υπεϑθυνη δόλωςη θα υπογρϊφεται εύτε απϐ τον νϐμιμο 

εκπρϐςωπο του οικονομικοϑ φορϋα (βϊςει των καταςτατικών του) εύτε απϐ τον νϐμιμο 

εκπρϐςωπο που ϋχει οριςτεύ  για τον  ςυγκεκριμϋνο διαγωνιςμϐ (βϊςει του παραςτατικού 

εκπροςώπηςησ) ϋτςι να αποφευχθεύ η προςκόμιςη υπεύθυνησ δόλωςησ από κϊθε μϋλοσ 

του Δ (ειδικϊ ςτην περύπτωςη τησ ΑΕ) . 

 

Ειδικότερα για τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα και το παραςτατικό εκπροςώπηςησ 

(ανωτϋρω Β & Γ)  θα πρϋπει να προςκομύζονται ωσ εξόσ: 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:  

1. ΥΕΚ ςϑςταςησ. 

2. Αντύγραφο του ιςχϑοντοσ καταςτατικοϑ με τα ΥΕΚ, ςτα οπούα ϋχουν δημοςιευτεύ ϐλεσ 

οι μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτοϑ ό αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικοϑ (εφϐςον 

υπϊρχει)  με το αντύςτοιχο ΥΕΚ και μετϊ την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ δημοςύευςησ ςτο 

ΥΕΚ τισ ανακοινώςεισ ΓΕΜΗ (εφϐςον υπϊρχουν νεϐτερεσ καταχωρόςεισ)  

3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικϐ Δ.. ό απϐφαςη των εταύρων περύ 

εκπροςώπηςησ του νομικοϑ προςώπου και μετϊ την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ δημοςύευςησ 

ςτο ΥΕΚ η ςχετικό ανακούνωςη ΓΕΜΗ (εφϐςον υπϊρχει) 
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4.  Πρακτικϐ Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ, ςτο οπούο μπορεύ να 

περιϋχεται και εξουςιοδϐτηςη (εφϐςον αυτϐ προβλϋπεται απϐ το καταςτατικϐ του υποψηφύου 

αναδϐχου) για υπογραφό και υποβολό Προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο 

νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του φορϋα την Προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτοϑμενα ϋγγραφα του 

διαγωνιςμοϑ και ορύζεται ςυγκεκριμϋνα ϊτομο ωσ αντύκλητοσ 

5.  Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 

καταςτατικοϑ / μη λϑςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεύσ (3) μόνεσ 

πριν απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ Προςφορών.  

6.  Αποδεικτικϊ καταχώριςησ μεταβολών και ςτοιχεύων ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ϐπου προβλϋπεται 

απϐ την κεύμενη νομοθεςύα. 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ι.Κ.Ε.:  

1.  Αντύγραφο τησ ιδρυτικόσ πρϊξησ τησ εταιρύασ καθώσ και ϐλεσ τισ ϋωσ την ημϋρα 

υποβολόσ τησ προςφορϊσ τροποποιόςεισ καθώσ και τα αντύςτοιχα αποδεικτικϊ δημοςιεϑςεωσ 

των ανωτϋρω ςτο Γ.Ε.ΜΗ.  

2.  Πρϊξη του αρμοδύου Διοικοϑντοσ Οργϊνου  (διαχειριςτό) περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο 

διαγωνιςμϐ, ςτην οπούα μπορεύ να περιϋχεται και εξουςιοδϐτηςη (εφϐςον αυτϐ προβλϋπεται 

απϐ το καταςτατικϐ του υποψηφύου αναδϐχου) για υπογραφό και υποβολό Προςφορϊσ ςε 

περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του φορϋα την Προςφορϊ και τα 

λοιπϊ απαιτοϑμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμοϑ και ορύζεται ςυγκεκριμϋνα ϊτομο ωσ αντύκλητοσ, 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε,  Ε.Ε:  

1.     Αντύγραφο του ιςχϑοντοσ καταςτατικοϑ και ςε περύπτωςη που αυτϐ δεν εύναι 

κωδικοποιημϋνο θα προςκομιςτοϑν αντύγραφα ϐλων των προγενεςτϋρων τροποποιητικών.    

2.  Πιςτοποιητικϊ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 

καταςτατικοϑ.  

3.  Αποδεικτικϊ καταχώριςησ μεταβολών και ςτοιχεύων ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ϐπου προβλϋπεται 

απϐ την κεύμενη νομοθεςύα.  

4.  Πρϊξη του αρμοδύου Διοικοϑντοσ Οργϊνου  (διαχειριςτό) περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο 

διαγωνιςμϐ, ςτην οπούα μπορεύ να περιϋχεται και εξουςιοδϐτηςη (εφϐςον αυτϐ προβλϋπεται 

απϐ το καταςτατικϐ του υποψηφύου αναδϐχου) για υπογραφό και υποβολό Προςφορϊσ ςε 

περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του φορϋα την Προςφορϊ και τα 

λοιπϊ απαιτοϑμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμοϑ και ορύζεται ςυγκεκριμϋνα ϊτομο ωσ αντύκλητοσ. 

ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςϑςταςόσ τουσ 

εκδύδονται με βϊςη την ιςχϑουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, απϐ την 

οπούα και εκδύδεται το ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ. Γενικϊ, τα νομικϊ πρϐςωπα κϊθε εύδουσ πλην 

των προαναφερομϋνων θα πρϋπει να προςκομύςουν ϐλα τα εκ του νϐμου προβλεπϐμενα 
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νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςόσ τουσ και τροποποιόςεισ αυτών, καθώσ και το 

νομιμοποιητικϐ ϋγγραφο ϐπου ορύζεται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωπϐσ τουσ.  

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Φυςικό Πρόςωπο, οφεύλει να καταθϋςει:  

Ϊναρξη Επιτηδεϑματοσ απϐ την αντύςτοιχη Δημϐςια Οικονομικό Τπηρεςύα και τισ μεταβολϋσ 

του. 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι ϋνωςη ό κοινοπραξύα, οφεύλει επιπλϋον να καταθϋςει:  

1. Για κϊθε μϋλοσ τησ Ϊνωςησ/Κοινοπραξύασ ϐλα τα Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ, ανϊλογα με 

την περύπτωςη (ημεδαπϐ/ αλλοδαπϐ φυςικϐ πρϐςωπο, ημεδαπϐ/ αλλοδαπϐ νομικϐ πρϐςωπο, 

ςυνεταιριςμϐσ).  

2. Πρϊξη του αρμϐδιου οργϊνου κϊθε Μϋλουσ τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ απϐ το οπούο να 

προκϑπτει η ϋγκριςη του για τη ςυμμετοχό του Μϋλουσ ςτην Ϊνωςη/ Κοινοπραξύα, και ςτο 

Διαγωνιςμϐ. 

 

Α. 3. 3.  φραγιςμϋνοσ φϊκελοσ «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ »   

Ο ξεχωριςτϐσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ , με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» θα πρϋπει να 

περιϋχει:    

 α. φϑλλο ςυμμϐρφωςησ προσ τισ απαιτόςεισ των Σεχνικών Προδιαγραφών τησ παροϑςασ 

(Μϋροσ  Β΄), ότοι το φϑλλο ςυςχετιςμοϑ τησ προςφορϊσ προσ τησ απαιτόςεισ τησ Πρϐςκληςησ  

ϐπου θα δύδονται απαντόςεισ ςε ϐλα τα ςημεύα  των Σεχνικών Προδιαγραφών τησ παροϑςασ , 

με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ , ςϑμφωνα με το ΜΕΡΟ Β (Β.2) τησ παροϑςασ . 

β.  οριςμϐσ φυςικοϑ προςώπου ωσ υπεϑθυνου ϋργου και αναπληρωτό του 

 

Α.3.4. φραγιςμϋνοσ φϊκελοσ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»   

Ο ξεχωριςτϐσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ , με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» θα πρϋπει να 

περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ , ϐπου  θα αναγρϊφεται η προςφερϐμενη τιμό 

μερύδασ ,  για ςυνολικϊ  73 μερύδεσ ημερηςύωσ, ωσ εξόσ  :  

   

Σιμϋσ Προςφορών –Νόμιςμα  

1. Οι τιμϋσ των Προςφορών  θα εκφρϊζονται ςε Ευρώ (€). τισ τιμϋσ θα 

περιλαμβϊνονται ϐλεσ οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ , ωσ και κϊθε  ϊλλη επιβϊρυνςη ςϑμφωνα με 

την κεύμενη νομοθεςύα. 

2. H Οικονομικό Προςφορϊ θα   πρϋπει να   αναγρϊφει την τιμό ανϊ μερύδα καθώσ και τη 

ςυνολικό τιμό τησ προμόθειασ, θα αναγρϊφεται ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ.  

3. Προςφορϋσ που δεν δύνουν τιμϋσ ςε Ευρώ ό που καθορύζουν ςχϋςη ςε Ευρώ προσ ξϋνο 

νϐμιςμα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  

4. Η αναγραφό τησ τιμόσ ςε Ευρώ θα γύνει μϋχρι και δϑο δεκαδικϊ ψηφύα. Σο γενικϐ 
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ςϑνολο ςτρογγυλοποιεύται ςε δϑο δεκαδικϊ ψηφύα, προσ τα ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικϐ ψηφύο 

εύναι ύςο η μεγαλϑτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω εϊν το τρύτο δεκαδικϐ ψηφύο εύναι 

μικρϐτερο του πϋντε.    

5.  Οι τιμϋσ που θα δοθοϑν με την προςφορϊ εύναι ςταθερϋσ για ϐλη τη διϊρκεια τησ 

προμόθειασ  και αποκλεύεται οποιαδόποτε αναπροςαρμογό αυτών. Προςφορϋσ που θϋτουν ϐρο 

αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ, αποκλεύεται δε η υποβολό νϋασ 

προςφορϊσ ό η τροποπούηςη τησ υποβληθεύςασ.  

6. Οι τιμϋσ θα δύδονται ωσ εξόσ :  

i. Σιμό μονϊδοσ ςε Ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπϋρ τρύτων κρατόςεισ , κρατόςεισ 

ςϑμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (κρϊτηςη για τισ λειτουργικϋσ δαπϊνεσ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 

Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων) , ωσ και κϊθε  ϊλλη επιβϊρυνςη,  μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του 

ΥΠΑ , για την παρϊδοςη του ϋτοιμου φαγητοϑ εντϐσ του ταθμοϑ. 

ii. Ποςοςτϐ ΥΠΑ επύ τοισ εκατϐ, τησ ανωτϋρω τιμόσ. (ε περίπτωςη που αναφέρεται 

εςφαλμένοσ ΥΠΑ αυτόσ διορθώνεται από την Τπηρεςία) .  

iii . Για τη διαμϐρφωςη τησ ςυγκριτικόσ τιμόσ θα ληφθεύ υπϐψη η τιμό ανϊ μερύδα για 

παρϊδοςη των προςφερϐμενων ϋτοιμων φαγητών ελευθϋρων εντϐσ του Βρεφονηπιακοϑ 

ςταθμοϑ   

 

Εϊν ςτο διαγωνιςμϐ οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι υπερβολικϊ χαμηλϋσ, θα εξετϊζονται 

λεπτομερώσ οι προςφορϋσ πριν την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Για το ςκοπϐ αυτϐ, θα 

ζητηθοϑν απϐ τον Προςφϋροντα να παραςχεθοϑν εγγρϊφωσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, 

κατϊ ανώτατο ϐριο δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ (ϊρθρο 88 Ν.4412/16).   

  

A. 3.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών  

Οι προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ Προςφϋροντεσ επύ εκατόν (120) ημερολογιακϋσ 

ημϋρεσ, προςμετροϑμενεσ απϐ την επομϋνη τησ ημϋρασ διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ. 

Προςφορϊ που ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ μικρϐτερο του ανωτϋρω, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  

Η ιςχϑσ των προςφορών δϑναται να παραταθεύ με ϋγγραφη δόλωςη του προμηθευτό, ϑςτερα 

απϐ ςχετικϐ αύτημα τησ  αναθϋτουςασ αρχόσ, πριν τη λόξη τησ, κατ΄ανώτατο ϐριο για χρονικϐ 

διϊςτημα  ύςο με την προβλεπϐμενη απϐ την Παροϑςα Πρϐςκληςη αρχικό διϊρκεια ιςχϑοσ τησ 

προςφορϊσ. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρϐνου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τα 

αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η Αναθϋτουςα Αρχό κρύνει, 

κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ϐτι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημϐςιο 

ςυμφϋρον, οπϐτε οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μποροϑν να επιλϋξουν 
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εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω 

ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε ϐχι. την τελευταύα περύπτωςη, η 

διαδικαςύα ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού 

οικονομικού φορεύσ.  

Α. 4  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ   

Α.4. 1 Αποςφρϊγιςη Προςφορών  

Η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Αποτελεςμϊτων Διαγωνιςμοϑ (ΕΑΑΔ) προβαύνει ςτην ϋναρξη 

τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των Προςφορών δημόςια , παρουςύα των προςφερϐντων / 

ςυμμετεχϐντων ό των νομύμωσ εκπροςώπων τουσ ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων 

προςώπων, οι οπούοι λαμβϊνουν γνώςη των λοιπών ςυμμετεχϐντων ςτη διαδικαςύα και των 

ςτοιχεύων που υποβλόθηκαν απϐ αυτοϑσ,  την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται απϐ την 

παροϑςα Πρϐςκληςη.  

Η διαδικαςύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ που ολοκληρώνεται με την αποςφρϊγιςη , 

την εξϋταςη των τυπικών ςτοιχεύων και την αξιολϐγηςη των προςφορών (Σεχνικών και 

Οικονομικών),  διενεργεύται  ωσ εξόσ :  

 Αποςφραγύζεται, ο κυρύωσ φϊκελοσ  τησ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών 

ςυμμετοχόσ καθώσ και ο φϊκελοσ τησ  Σεχνικόσ Προςφορϊσ, μονογρϊφονται δε και 

ςφραγύζονται απϐ το αρμϐδιο ϐργανο ϐλα τα δικαιολογητικϊ  που υποβϊλλονται κατϊ 

το ςτϊδιο αυτϐ και  η τεχνικό προςφορϊ, ανϊ φϑλλο.  

 Σο αρμϐδιο ϐργανο καταχωρεύ ϐςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα 

αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικϐ, το οπούο 

υπογρϊφεται απϐ τα μϋλη του οργϊνου .  

 Οι φϊκελοι των Οικονομικών προφορών δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ μονογρϊφονται 

και ςφραγύζονται απϐ το παραπϊνω ϐργανο και τοποθετοϑνται ςε ϋνα νϋο φϊκελο ο 

οπούοσ επύςησ ςφραγύζεται και υπογρϊφεται απϐ το ύδιο ϐργανο και φυλϊςςεται, 

προκειμϋνου να αποςφραγιςτεύ  μετϊ τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών και την 

αξιολϐγηςη των Σεχνικών Προςφορών,  ςε ημερομηνύα  και ώρα που θα οριςτεύ απϐ το 

αρμϐδιο ϐργανο. 

 τη ςυνϋχεια το αρμϐδιο ϐργανο προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, 

των υποψηφύων αναδϐχων των οπούων οι προςφορϋσ κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ το 

προηγοϑμενο ςτϊδιο, ςϑμφωνα με τουσ ϐροσ των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ και 

ςυντϊςςει πρακτικϐ για την απϐρριψη των τεχνικών προςφορών που δεν γύνονται 

αποδεκτϋσ κατϊ την  αποδοχό με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ.  

 Η ΕΑΑΔ δύναται να παραπϋμψει  το φάκελο τησ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ, ςε 

Εμπειρογνώμονεσ. Οι Εμπειρογνώμονεσ θα οριςτούν με απόφαςη τησ Διοικήτριασ του ΟΑΕΔ και 

είναι ςυμβουλευτικά όργανα τησ Ε.Α.Α.Δ. Έχουν ωσ έργο την αξιολόγηςη των τεχνικών 
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προςφορών των διαγωνιζόμενων που παραλαμβάνουν από την ΕΑΑΔ, ςυντάςςουν ςχετικό 

πρακτικό, το οποίο ςτη ςυνέχεια διαβιβάζουν ςτην ΕΑΑΔ, προκειμένου να αποφανθεί για την 

πληρότητα των τεχνικών προςφορών.    

 Οι φϊκελοι των Οικονομικών προςφορών, για ϐςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ 

κατϊ το ςτϊδιο του ελϋγχου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και των Σεχνικών 

Προςφορών, δεν αποςφραγύζονται και επιςτρϋφονται απϐ την Τπηρεςύα  ςτουσ 

Προςφϋροντεσ μετϊ την  ολοκλόρωςη του Διαγωνιςμοϑ.   

 Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών, 

μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολϐγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, 

αποςφραγύζονται κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται απϐ την ειδικό 

πρϐςκληςη. 

Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απϐφαςη του αποφαινϐμενου 

οργϊνου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ 

προςφϋροντεσ. 

Κατϊ τησ ανωτϋρω απϐφαςησ χωρεύ ϋνςταςη , ςϑμφωνα με το ϊρθρο 127 του Ν. 

4412/2016.  

Ιςότιμεσ θεωροϑνται οι προςφορϋσ με την ύδια ακριβώσ τιμό. την περύπτωςη αυτό η 

αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ των οικονομικών φορϋων που 

υπϋβαλαν ιςϐτιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον του αρμοδύου ςυλλογικοϑ οργϊνου 

και παρουςύα αυτών των οικονομικών φορϋων (ϊρθρο 90 παρ. 1 Ν.4412/2016). 

 

Η αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών προςφορών 

και των οικονομικών προςφορών μποροϑν να γύνουν ςε μύα δημϐςια ςυνεδρύαςη , κατϊ την 

κρύςη τησ επιτροπόσ (ϊρθρου 117 παρ. 4  Ν.4412/2016).  

 

υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλεύ 

εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ να διευκρινύςουν ό να ςυμπληρώςουν τα ϋγγραφα ό 

δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, μϋςα ςε προθεςμύα, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη 

από επτϊ (7) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτοϑσ τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ . 

Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ , χωρύσ να 

ζητηθεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό, δεν λαμβϊνεται υπϐψη (αρθ.102 Ν.4412/2016).  

 

Α. 4.2  Απόρριψη προςφορών 

Προςφορϊ για την οπούα ςυντρϋχει μύα ό περιςςϐτερεσ των προϒποθϋςεων απϐρριψησ που 

περιλαμβϊνονται ςε ϊλλεσ Ενϐτητεσ τησ παροϑςασ , απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.   
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Επύςησ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη και Προςφορϊ για την οπούα ςυντρϋχει μύα ό 

περιςςϐτερεσ των κϊτωθι περιπτώςεων:  

1. η προςφορϊ δεν καλϑπτει πλόρωσ τουσ ϐρουσ τησ πρϐςκληςησ,  οι ϐροι τησ οπούασ 

θεωροϑνται ϐλοι ουςιώδεισ και απαρϊβατοι. 

2. ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ Προςφορϊσ εύναι μικρϐτεροσ απϐ τον οριζϐμενο. 

3. η Προςφορϊ περιλαμβϊνει αναφορϋσ – ενδεύξεισ του προςφερομϋνου τιμόματοσ ςε 

ϊλλο μϋροσ, πλην των αντιτϑπων τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ. 

4. η Προςφορϊ εύναι αϐριςτη, αςαφόσ ό ανεπύδεκτησ εκτύμηςησ, περιϋχει ελλιπό ό 

ανακριβό ςτοιχεύα ό/ και αιρϋςεισ.  

5. αποτελεύ αντιπροςφορϊ ό τροποπούηςη τησ προςφορϊσ ό πρϐταςη που κατϊ την κρύςη 

τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εξομοιώνεται με αντιπροςφορϊ. 

6. Αφορϊ ςε μϋροσ τησ ζητοϑμενησ ποςϐτητασ και δεν καλϑπτει το ςϑνολο τησ 

προμόθειασ. 

 

Α. 5 . ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ –ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ  

Α.5.1 Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ  

Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, κατά το άπθπο 103 τος Ν. 4412/2016, η αναθϋτουςα αρχό 

ειδοποιεύ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη («προςωρινϐ 

ανϊδοχο») , να υποβϊλλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, απϐ την κοινοπούηςη τησ 

ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα που δύδονται, ςϑμφωνα 

με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του Ν. 4250/2014(Α΄74), τα εξόσ ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ  

βϊςει του ϊρθρου 80 του Ν. 4412/2016:  

1) Απόςπαςμα Ποινικού Μητρώου ό ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμου εγγρϊφου που εκδύδεται 

απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι 

εγκατεςτημϋνοσ ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ, απϐ το οπούο θα προκϑπτει ϐτι ο οικονομικϐσ 

φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι δεν εμπύπτει ςε καμύα απϐ τισ περιπτώςεισ που 

αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

Η υποχρϋωςη προςκϐμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρϐςωπα του δεϑτερου 

εδαφύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδό τουσ διαχειριςτϋσ, τον 

Διευθύνοντα ύμβουλο, τα μϋλη του διοικητικού υμβουλύου, του εν λόγω οικονομικού 

φορϋα. ημειώνεται ότι ςε περύπτωςη που το απόςπαςμα ποινικού μητρώου φϋρει 

καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ, οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να επιςυνϊπτουν τισ 

αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. Σο απόςπαςμα αυτό πρϋπει να ϋχει 

εκδοθεύ το πολύ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ 

ειδοπούηςησ . 

2)Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο 
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Προςφϋρων δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη και επύςησ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. 

Σο Πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την 

κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 

3) Πιςτοποιητικό ϐλων των Οργανιςμών Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει 

ϐτι ο Προςφϋρων κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ειδοπούηςησ, εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ 

υποχρεώςεισ του που αφοροϑν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και επικουρικόσ). 

4)Πιςτοποιητικό αρμόδιασ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο Προςφϋρων κατϊ την 

ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ειδοπούηςησ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ  υποχρεώςεισ 

του.   

5) Πιςτοποιητικό / βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού μητρώου (Βιοτεχνικϐ ό 

Εμπορικϐ ό Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο κατϊ το Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α’ του Ν. 

4412/2016), με το οπούο να πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του ςε αυτϐ και το ειδικϐ 

επϊγγελμϊ του κατϊ περύπτωςη  την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι 

εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι τησ επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ 

ειδοπούηςησ. 

 Αν το κρϊτοσ – μϋλοσ δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφο ό πιςτοποιητικϐ ό ϐπου το 

ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ αυτϐ δεν καλϑπτει ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ 

παραγρϊφουσ 1 και 2 και ςτην περύπτωςη β’ τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, το ϋγγραφο ό πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, 

ςτα κρϊτη – μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη 

του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό 

αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ 

καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ (ϊρθρο 80 παρ.2 

Ν.4412/16) . 

 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα 

παραπϊνω δικαιολογητικϊ για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςϑμφωνα 

με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 19 του Ν. 4412/2016. 

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, βϊςει του ϊρθρου 104 του 

Ν. 4412/2016, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ και κατϊ την υποβολό των 

δικαιολογητικών κατακϑρωςησ (ϊρθρο 80) . Αν επϋλθουν μεταβολϋσ ςτισ προϒποθϋςεισ τισ 

οπούεσ οι προςφϋροντεσ εύχαν δηλώςει ϐτι πληροϑν με την Τπεϑθυνη Δόλωςό τουσ, οι οπούεσ 

επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςφϋρων μετϊ τη δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 

ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκϐμιςη των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, οι 

προςφϋροντεσ οφεύλουν να ενημερώςουν αμελλητύ την αναθϋτουςα αρχό ςχετικϊ και το 

αργϐτερο μϋχρι την ημϋρα τησ ωσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ.  
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Λοιπϋσ Τποχρεώςεισ / Διευκρινύςεισ 

1. Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη 

μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ 

εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α’ 188).  

2. Αν δεν προςκομιςθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 

υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινϐ ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα 

ςυμπληρώςει εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε 

αυτϐν. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφϐςον αιτιολογεύται 

αυτϐ επαρκώσ και κατ’ ανώτατο ϐριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 

3. ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανϐτητασ για οποιοδόποτε λϐγο, Μϋλοσ του / τησ 

υνεταιριςμοϑ / Ϊνωςησ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ του ωσ Μϋλουσ του / 

τησ υνεταιριςμοϑ / Ϊνωςησ κατϊ το χρϐνο εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ, τϐτε, αν οι ςυμβατικού 

ϐροι μποροϑν να εκπληρωθοϑν απϐ τα εναπομεύναντα Μϋλη του / τησ υνεταιριςμοϑ / Ϊνωςησ, 

η ϑμβαςη εξακολουθεύ να υφύςταται ωσ ϋχει και να παρϊγει ϐλα τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ 

με τουσ ύδιουσ ϐρουσ. Η δυνατϐτητα εκπλόρωςησ των ςυμβατικών ϐρων απϐ τα εναπομεύναντα 

Μϋλη θα εξεταςτεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό, η οπούα και θα αποφαςύςει ςχετικϊ. Εϊν η 

Αναθϋτουςα Αρχό αποφαςύςει ϐτι τα εναπομεύναντα Μϋλη δεν επαρκοϑν να εκπληρώςουν τουσ 

ϐρουσ τησ ϑμβαςησ, τϐτε αυτϊ οφεύλουν να ορύςουν «αντικαταςτϊτη» με προςϐντα αντύςτοιχα 

του Μϋλουσ που αξιολογόθηκε κατϊ τη διϊρκεια του Διαγωνιςμοϑ. O «αντικαταςτϊτησ», 

ωςτϐςο, πρϋπει να εγκριθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό. 

4. ε περύπτωςη που ο Προςφϋρων αποτελεύ Ϊνωςη, οι λϐγοι αποκλειςμοϑ ςυμμετοχόσ ιςχϑουν 

χωριςτϊ για κϊθε Μϋλοσ τησ Ϊνωςησ. Προςφορϋσ Ενώςεων των οπούων τα Μϋλη δεν διαθϋτουν 

τα απαιτοϑμενα Δικαιολογητικϊ, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

5. Επιςημαύνεται ϐτι ϐςον αφορϊ την υποβολό δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και 

κατακϑρωςησ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ϋχουν εφαρμογό οι διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του Ν. 

4250/2014 (ΥΕΚ Α' 74), με τισ οπούεσ τροποποιόθηκαν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 1 και των παρ. 

3 και 4 του ϊρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΥΕΚ Α' 45). Ειδικϐτερα:  

 Απλά αντίγραφα δημοςίων εγγράφων  

Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτϑπων ό των ακριβών 

αντιγρϊφων των δημοςύων εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ απϐ τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ 

τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του Ν.4250/2014. ημειωτϋον ϐτι η παραπϊνω 

ρϑθμιςη δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξοϑςια, ϋνορκεσ 

βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οπούα ςυνεχύζει να υφύςταται η υποχρϋωςη υποβολόσ κεκυρωμϋνων 

αντιγρϊφων.  

 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοςίων εγγράφων  

Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν 
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εκδοθεύ απϐ αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι τα τελευταύα εύναι νομύμωσ 

επικυρωμϋνα απϐ την αρμϐδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, 

ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγϐρων (Ν 4194/2013). 

ημειώνεται ϐτι δεν θύγονται και εξακολουθοϑν να ιςχϑουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων 

εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη επιςημεύωςη (APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν απϐ διεθνεύσ 

ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ϑμβαςη τησ Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ.  

 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ αντύγραφα ιδιωτικών 

εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 36 

παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγϐρων (Ν 4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ τα 

πρωτϐτυπα ϐςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη απϐ υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ 

περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νϐμου 4250/2014. 

 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτϐτυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των 

δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφϐςον υποβληθοϑν απϐ τουσ διαγωνιζϐμενουσ. 

 

Α.5.2. Διαδικαςύα Ανϊδειξησ αναδόχου ωσ μειοδότη-Κατακύρωςη διαγωνιςμού   

 Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών και την ανϊδειξη αυτοϑ ςτον οπούο πρϐκειται να 

γύνει η κατακϑρωςη υποχρεοϑται να υποβϊλλει εμπρϐθεςμα , τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο Α. 5. 

1 δικαιολογητικϊ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο ο οπούοσ παραδύδεται εμπρϐθεςμα ςτο αρμϐδιο 

ϐργανο αξιολϐγηςησ.  

Η ΕΑΑΔ προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςε ημερομηνύα και 

ώρα που ορύζεται απϐ την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, 

μονογρϊφονται δε απϐ την Επιτροπό ϐλα τα ςτοιχεύα του φακϋλου ανϊ φϑλλο. Όςοι υπϋβαλαν 

παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη  των δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν. Η επιτροπό 

ελϋγχει την ορθϐτητα και την πληρϐτητα των δικαιολογητικών και των εγγρϊφων που 

υποβλόθηκαν απϐ τον προςφϋροντα ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη.   

Η διαδικαςύα ελϋγχου των ανωτϋρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη πρακτικοϑ 

απϐ το αρμϐδιο γνωμοδοτικϐ ϐργανο και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινϐμενο ϐργανο 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απϐφαςησ:  

α) εύτε για την κόρυξη του προςωρινοϑ αναδϐχου ωσ εκπτώτου  

β) εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ κατϊ τισ παραγρϊφουσ 3,4 ό 5 του ϊρθρου 103 του Ν. 

4412/2016,   

γ) εύτε για κατακϑρωςη  τησ ςϑμβαςησ. 

Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών 

που κατατϋθηκαν ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016. 
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Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απϐφαςη κατακϑρωςησ, μαζύ με αντύγραφο ϐλων 

των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε 

προςφϋροντα εκτϐσ απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο με κϊθε πρϐςφορο τρϐπο, ϐπωσ με 

τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο κλπ, επύ αποδεύξει, ςε διαφορετικό περύπτωςη  δεν 

παρϊγονται τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ κατακυρωτικόσ απϐφαςησ. 

Μετϊ την επϋλευςη των εννϐμων αποτελεςμϊτων τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, η 

αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, 

εντϐσ εύκοςι (20) ημερών απϐ την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρϐςκληςησ, 

προςκομύζοντασ προ ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, εγγυητικό επιςτολό καλόσ 

εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ ,  το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% τησ 

ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ, χωρύσ ΥΠΑ., η οπούα θα επιςτραφεύ μετϊ την οριςτικό 

ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό.   

 

Α. 6  ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ –ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   

Α. 6. 1 Κατϊρτιςη –Τπογραφό ύμβαςησ, Εγγυόςεισ  

Με την ανακούνωςη η ςϑμβαςη θεωρεύται ωσ ςυναφθεύςα, το δε ϋγγραφο τησ ςϑμβαςησ που 

ακολουθεύ ϋχει αποδεικτικϐ μϐνο χαρακτόρα. 

Η ςϑμβαςη θα καταρτιςτεύ ςτην ελληνικό γλώςςα με βϊςη τουσ ϐρουσ που περιλαμβϊνονται 

ςτην παροϑςα πρϐςκληςη  και την προςφορϊ του Αναδϐχου , θα διϋπεται απϐ το Ελληνικϐ 

δύκαιο και δε μπορεύ να περιϋχει ϐρουσ αντύθετουσ  προσ το περιεχϐμενο τησ παροϑςασ . Σο 

κεύμενο τησ ϑμβαςησ με τα Παραρτόματα τησ κατιςχϑει κϊθε ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο τοϑτο 

ςτηρύζεται, προςφορϊ, πρϐςκληςη και απϐφαςη κατακϑρωςησ ό ανϊθεςησ , εκτϐσ κατϊδηλων 

ςφαλμϊτων η παραδρομών.  

Κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει Εγγυητικό Επιςτολό 

Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ, το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό πϋντε τισ 

εκατό (5%) του ςυμβατικού τιμόματοσ (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ). 

 

Α. 6.2 Εγγυόςεισ  

Οι εγγυόςεισ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ 

Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη μϋρη τησ Δ και ϋχουν,  ςϑμφωνα 

με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, επύςησ, να εκδύδονται απϐ το Ε.Σ.Α.Α. – 

Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με 

παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με 

γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα 

τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγϑηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη 

λόξη τουσ ςτον υπερ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα. Σα αντύςτοιχα ϋγγραφα των εγγυόςεων, 
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αν δεν εύναι διατυπωμϋνα ςτην Ελληνικό, πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςη. 

Η εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ πρϋπει να περιϋχει κατ’ ελϊχιςτον τα ςτοιχεύα τησ 

παραγρ. 4 του ϊρθρου 72 Ν.4412/2016, εφόςον δε εκδύδεται από πιςτωτικϊ ιδρύματα 

να εύναι ςυμπληρωμϋνη ςύμφωνα με το ςυνημμϋνο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ  Ι 

τησ παρούςασ . 

Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ πρϋπει να εύναι μεγαλϑτεροσ κατϊ δϑο (2) τουλϊχιςτον μόνεσ 

απϐ τον ςυνολικϐ ςυμβατικϐ χρϐνο.   

Η αναθϋτουςα Αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ 

επιςτολϋσ προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ 

 

Α.6.3 Γλώςςα ύμβαςησ 

Η ςϑμβαςη με τον Ανϊδοχο θα ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα και επύςημη γλώςςα 

κατϊ την εφαρμογό τησ ςϑμβαςησ θα εύναι η ελληνικό.   

Σο ςϑνολο των εγγρϊφων που απορρϋουν απϐ τη ϑμβαςη θα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό 

γλώςςα και κϊθε επικοινωνύα του Αναδϐχου με τον Ο.Α.Ε.Δ. θα γύνεται ςτη ελληνικό γλώςςα 

 

Α.7 ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Α. 7.1 Παρϊδοςη Παραλαβό  

Ο προμηθευτόσ υποχρεοϑται να παραδύδει τα ϋτοιμα γεϑματα  εντϐσ του Βρεφονηπιακοϑ 

ταθμοϑ με τα κατϊλληλα μεταφορικϊ μϋςα του, ϋωσ την 11:30 π.μ κϊθε εργϊςιμη ημϋρα, 

κατϐπιν παραγγελύασ τουσ την προηγοϑμενη ημϋρα απϐ την παρϊδοςη τουσ. Σο ημερόςιο 

ϋτοιμο γεϑμα θα παραδύδεται ςυνολικϊ και ϐχι ξεχωριςτϊ κατϊ μερύδα  ςε θερμαινϐμενο 

ςκεϑοσ. Σα ςκεϑη που θα χρηςιμοποιοϑνται για την παρϊδοςη θα εύναι καθαρϊ και 

απολυμαςμϋνα, ιςοθερμικϊ και οπωςδόποτε θα εύναι ςκεπαςμϋνα.  

Η ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό των εκϊςτοτε παραδιδϐμενων ϋτοιμων γευμϊτων θα 

γύνεται κατϊ την παρϊδοςη απϐ Σριμελό Επιτροπό Τπαλλόλων του κϊθε ςταθμοϑ , οριζϐμενη 

με απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινϐμενου οργϊνου και  θα αποτελεύται απϐ υπαλλόλουσ που 

υπηρετοϑν ςε αυτϐν ότοι απϐ τον υπεϑθυνο υπϊλληλο ό τον νϐμιμο αναπληρωτό του, απϐ τον 

διαχειριςτό ό τον νϐμιμο αναπληρωτό του και απϐ ϋνα υπϊλληλο του ταθμοϑ . Η επιτροπό θα 

διενεργεύ ποςοτικϐ και ποιοτικϐ ϋλεγχο και θα ςυντϊςςει πρωτϐκολλο παραλαβόσ .  

Οι παραλαμβϊνοντεσ μποροϑν να προβαύνουν ςε δειγματοληψύα παρουςύα του προμηθευτό, 

τα δε πρωτϐκολλα δειγματοληψύασ θα υπογρϊφονται και απϐ τον προμηθευτό .  

ε περύπτωςη απορρύψεωσ απϐ τουσ παραλαμβϊνοντεσ, ϐλων των μερύδων φαγητοϑ ό 

οριςμϋνων, λϐγω κακόσ ποιϐτητασ απϐ υπαιτιϐτητα του προμηθευτό, πρϋπει να 

αντικαθύςτανται ϊμεςα. 
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  ε αντύθετη περύπτωςη θα επιβϊλλεται πρϐςτιμο ωσ εξόσ α) ςε περύπτωςη αλλοιωμϋνου 

φαγητοϑ 300, 00€ β) ςε περύπτωςη ελλιποβαροϑσ φαγητοϑ 200,00€ και γ) ςε περύπτωςη μη 

ανταπϐκριςησ ςτο ζητηθϋν υλικϐ 100,00€,   η εύςπραξη  του οπούου θα γύνεται απευθεύασ απϐ 

τον Οργανιςμϐ απϐ τα τιμολϐγια των οπούων θα εκκρεμεύ η εξϐφληςη ό με ιςϐποςη κατϊπτωςη 

τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ.  

 Ο προμηθευτόσ  ςε περύπτωςη απϐρριψησ ϋτοιμου φαγητοϑ για λϐγουσ ποιϐτητασ, ϋχει 

το δικαύωμα τησ διαιτηςύασ δηλαδό να κληθεύ ο Προώςτϊμενοσ ό ο νϐμιμοσ αναπληρωτόσ τησ 

αρμϐδιασ υπηρεςύασ για την επύλυςη τησ διαφορϊσ.  

 ε περύπτωςη επανειλημμϋνησ αντιςυμβατικόσ ςυμπεριφορϊσ ο προμηθευτόσ θα 

κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ με απϐφαςη του Δ. και θα εκπύπτει η εγγυητικό επιςτολό καλόσ 

εκτϋλεςησ . 

Κατϊ την παρϊδοςη και παραλαβό ο προμηθευτόσ οφεύλει να προςκομύςει δελτύο 

αποςτολόσ, που θα ςυνοδεϑει τα ϋτοιμα γεϑματα και ςτο οπούο θα χαρακτηρύζεται ακριβώσ το 

εύδοσ, η ποιϐτητα και η αξύα αυτών. 

 

Α. 7. 2 Σρόποσ Πληρωμόσ –Κρατόςεισ  

1. Η πληρωμό θα γύνεται ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα απϐ τo αρμϐδιο τμόμα Οικονομικών Τπηρεςιών 

τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Ηπεύρου, μετϊ την οριςτικό και ποςοτικό παραλαβό κϊθε 

τμηματικόσ παρϊδοςησ ,  με την προςκϐμιςη των νϐμιμων παραςτατικών (τιμολϐγια) που θα 

ςυνοδεϑονται απϐ τα αντύςτοιχα δελτύα αποςτολόσ, που ςυνϐδευςαν τισ αποςταλεύςεσ 

ποςϐτητεσ ϋτοιμου φαγητοϑ.  

Ο ανϊδοχοσ βαρϑνεται με τισ νϐμιμεσ κρατόςεισ καθώσ και με τα ϋξοδα μεταφορϊσ των 

ζητοϑμενων  ϋτοιμων γευμϊτων  ςτον Βρεφονηπιακϐ ταθμϐ.  

Ποςό ύψουσ 0,06 % επύ τησ αξύασ , προ φόρων και κρατόςεων,  τησ αρχικόσ καθώσ και 

κϊθε ςυμπληρωματικόσ  ςϑμβαςησ θα παρακρατηθεύ  απϐ την αναθϋτουςα αρχό κατϊ την 

πρώτη πληρωμό ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημόςιων 

υμβϊςεων ςϑμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ωσ ιςχϑει.  

Ποςό ύψουσ 0,06 % επύ τησ αξύασ , προ φόρων και κρατόςεων , τησ αρχικόσ καθώσ και 

κϊθε ςυμπληρωματικόσ  ςϑμβαςησ θα παρακρατηθεύ  απϐ την αναθϋτουςα αρχό κατϊ την 

πρώτη πληρωμό ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 

Προςφυγών (ΑΕΠΠ)  ςϑμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ωσ ιςχϑει.  

ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 2198/22-03-94 ϊρθρο 24 (ΥΕΚ 43/33-03-1994)  θα γύνει 

παρακρϊτηςη φϐρου  ειςοδόματοσ  ϑψουσ 4% επύ τησ καθαρόσ αξύασ του τιμολογύου. Για 

την παρακρϊτηςη αυτό θα δοθεύ βεβαύωςη απϐ την υπηρεςύα μασ, η οπούα θα χρηςιμοποιηθεύ 

απϐ τον προμηθευτό κατϊ την υποβολό τησ ετόςιασ φορολογικόσ δόλωςόσ του.  

Όςον αφορϊ τον τρϐπο και τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ  πληρωμόσ ιςχϑουν τα 
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αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

τισ περιπτώςεισ αποςτολόσ χρημϊτων ςε προμηθευτϋσ, τα ϋξοδα τησ Σρϊπεζασ βαρϑνουν τουσ 

δικαιοϑχουσ.  

Α. 8.   Ενςτϊςεισ   

1. ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςησ τησ 

εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο 

οικονομικϐ φορϋα. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ η ϋνςταςη υποβϊλλεται 

μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών(ϊρθρο 

127 του Ν. 4412/2016) .   

2. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςϑμφωνα με 

τα οριζϐμενα και ςτο ϊρθρο 221 ν.4412/2016 , εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 

ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτϐ τησ 

ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβϐλου υπϋρ 

του Δημοςύου ποςοϑ ύςου με το ϋνα τοισ εκατϐ (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. 

Σο παρϊβολο αυτϐ αποτελεύ δημϐςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό απϐ το αποφαςύζον διοικητικϐ ϐργανο. 

 

ΑΑ..99   Ιςχύουςα Νομοθεςύα – Επύλυςη Διαφορών  

Η ϑμβαςη θα διϋπεται απϐ το Ελληνικϐ Δύκαιο. 

Για κϊθε διαφορϊ που δεν εύναι δυνατϐν να επιλυθεύ ςϑμφωνα με τα παραπϊνω οριζϐμενα, 

αρμϐδια θα εύναι τα δικαςτόρια.  

 

ΙΨΑΝΝΙΝΑ     11-11-2016 

 

 

Ο  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ  

Δ/ΝΗ ΗΠΕΙΡΟΤ    

 

ΥΨΚΑ  ΠΑΝΟΤΛΑ   
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ΜΕΡΟ Β ΄: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Β.1 Αντικεύμενο –Περιγραφό  

            Αντικεύμενο τησ παροϑςασ εύναι η ανϊδειξη αναδϐχου για  τη ύτιςη των φιλοξενουμϋνων 

παιδιών του Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ του ΟΑΕΔ Ιωαννύνων, με ϋτοιμο φαγητϐ –catering για τη 

ςχολικό περύοδο  2016-2017.     

Ο Ανϊδοχοσ λαμβϊνει γνώςη των ποςοτικών και ποιοτικών Σεχνικών Προδιαγραφών και 

δεςμεϑεται ϐτι θα ςυμμορφώνεται με ϐλουσ τουσ ϐρουσ τησ Σεχνικόσ Προδιαγραφόσ, ϐπωσ 

αυτού περιγρϊφονται κατωτϋρω . 

            Η καθημερινό ςύτιςη των φιλοξενουμϋνων παιδιών του Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ του 

ΟΑΕΔ Ιωαννύνων, με ϋτοιμο φαγητϐ –catering θα γύνεται με μεςημεριανϊ γεϑματα. 

α. ΕΙΔΟ  

Κϊθε μεςημεριανϐ γεϑμα θα καθορύζεται εβδομαδιαύα απϐ τη υπεϑθυνη του ταθμοϑ 

και θα  αποτελεύται απϐ το κυρύωσ πιϊτο ,  ςϑμφωνα με τον παραπϊνω κατϊλογο ειδών 

φαγητοϑ –μεριδολϐγιο.  Σο γεϑμα θα παραςκευϊζεται αυθημερϐν αποκλειϐμενησ τησ μεθϐδου 

προκατϊψυξησ.   

 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΙΔΨΝ ΥΑΓΗΣΟΤ –ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ  

Α/

Α 

ΜΕΝΟΤ ΝΗΠΙΨΝ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ /ΜΕΡΙΔΑ  

1 Κοτϐπουλο κοκκινιςτϐ με πατϊτεσ 150gr κοτϐπουλο + 150gr πατϊτεσ 

2 Κοτϐπουλο λεμονϊτο με πιλϊφι 150gr κοτϐπουλο + 180gr ρϑζι 

3 Κοτϐπουλο ψητϐ με πατϊτεσ φοϑρνου 150gr κοτϐπουλο +150gr πατϊτεσ 

4 Κοτϐπουλο κοκκινιςτϐ με χυλοπύτεσ 

(τυρύ τριμμϋνο ) 

150gr κοτϐπουλο + 180gr χυλοπύτεσ (20 

gr τυρύ τριμμϋνο)   

5 Κοτϐπουλο με μακαρϐνια ( τυρύ τριμμϋνο ) 150gr κοτϐπουλο + 180gr ζυμαρικϊ(20 gr 

τυρύ τριμμϋνο)   

6 Κοτϐπουλο με πουρϋ 150gr κοτϐπουλο + 135gr πουρϋ 

7 Κοτϐςουπα με ρϑζι 150gr κοτϐπουλο +100gr ρϑζι    

8 Μοςχϊρι ψητϐ με πουρϋ 130gr μοςχϊρι+135gr πουρϋ 

 

9 Μοςχϊρι κοκκινιςτϐ με μακαρϐνια  

( τυρύ τριμμϋνο ) 

130gr μοςχϊρι + 180gr ζυμαρικϊ (20 gr 

τυρύ τριμμϋνο) 

10 Μοςχϊρι λεμονϊτο με ρϑζι 130gr μοςχϊρι+180gr ρϑζι 

 

11 Μοςχϊρι κοκκινιςτϐ με πατϊτεσ φοϑρνου ό 

πιλϊφι 

130gr μοςχϊρι +150gr πατϊτεσ  ό 180gr 

ρϑζι 

12 Μοςχαρϊκι βραςτϐ ςοϑπα με πατϊτεσ, καρϐτο, 

ςϋλινο και λύγο ζυμαρικϐ ( ςουςαμϊκι ) 

130gr μοςχϊρι +250gr  ςοϑπα  

13 Μοςχϊρι κοκκινιςτϐ με πουρϋ πατϊτασ  130gr μοςχϊρι +135gr  πουρϋ  

14 Μοςχϊρι γιουβϋτςι με κριθαρϊκι  130gr μοςχϊρι +180gr  κριθαρϊκι   

15 Μοςχϊρι τασ –κεμπϊπ με πιλϊφι ό πουρϋ   130gr μοςχϊρι +180gr ρϑζι ό 135gr πουρϋ  
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16 Μπιφτϋκι ςχϊρασ με πουρϋ (ο κιμϊσ νωπϐσ 

μοςχαρύςιοσ)  

130gr κιμϊ  +180gr πουρϋ  

 

17 Μπιφτϋκια με πατϊτεσ φοϑρνου ό πιλϊφι ( ο 

κιμϊσ νωπϐσ μοςχαρύςιοσ)  

130gr κιμϊ  +135gr πατϊτεσ ό 30 gr ρϑζι   

18 Μπιφτϋκια με πατϊτεσ τηγανιτϋσ ( ο κιμϊσ 

νωπϐσ μοςχαρύςιοσ) 

130gr κιμϊ  +135gr πατϊτεσ  

 

19 ουτζουκϊκια με ρϑζι πιλϊφι (τυρύ τριμμϋνο), 

( ο κιμϊσ νωπϐσ μοςχαρύςιοσ) 

130gr κιμϊ  +180gr ρϑζι (20 gr τυρύ 

τριμμϋνο)   

20 ουτζουκϊκια με πατϊτεσ τηγανιτϋσ  ( ο κιμϊσ 

νωπϐσ μοςχαρύςιοσ) 

130gr κιμϊ  + 135gr πατϊτεσ 

21 ουτζουκϊκια με μακαρϐνια ( ο κιμϊσ νωπϐσ 

μοςχαρύςιοσ) 

130gr κιμϊ  + 180gr ζυμαρικϊ  

22 Κεφτϋδεσ με κιμϊ νωπϐσ μοςχαρύςιο, 

τηγανιτοϑσ με πατϊτεσ τηγανιτϋσ  

130gr κιμϊ  + 150gr πατϊτεσ 

23 νύτςελ πανϋ ( μοςχϊρι) με πουρϋ ό πατϊτεσ 

φοϑρνου  

135gr μοςχϊρι   + 135gr πουρϋ  ό 135gr  

πατϊτεσ 

24 Γιουβαρλϊκια απϐ κιμϊ νωπϐ μοςχαρύςιο,  με 

πατϊτεσ βραςτϋσ, καρϐτα  και ςϋλινο ( με 

λεμϐνι ό αυγολϋμονο)  

130gr κιμϊ  + 110gr ςοϑπα (πατϊτεσ + 

καρϐτα + ςϋλινο με λεμϐνι ό αυγολϋμονο)  

25 Λαχανοντολμϊδεσ (απϐ κιμϊ νωπϐ μοςχαρύςιο 

και ρϑζι) αυγολϋμονο   

250gr (130gr κιμϊσ)  

26 Ρολϐ με κιμϊ νωπϐ μοςχαρύςιο και πουρϋ  310gr (130gr κιμϊ ) + 180gr πουρϋσ  

27 Ρολϐ με κιμϊ νωπϐ μοςχαρύςιο και πατϊτεσ 

φοϑρνου ό πιλϊφι  

260gr (130gr κιμϊ ) + 135gr πατϊτεσ 

φοϑρνου ό 30gr ρϑζι 

28 ουβλϊκι με κρϋασ μοςχαρύςιο ό κοτϐπουλο 

και πατϊτεσ φοϑρνου  

260gr (130gr ςουβλ.μοςχϊρι  ό 

κοτϐπουλο) + 130gr πατϊτεσ φοϑρνου  

29 Παςτύτςιο (ο κιμϊσ νωπϐσ μοςχαρύςιοσ)  200gr (80gr κιμϊ) 

30 Γεμιςτϊ –ντομϊτα με ρϑζι και κιμϊ (ο κιμϊσ 

νωπϐσ μοςχαρύςιοσ) 

250gr (80gr κιμϊ) 

31 Γεμιςτϊ –ντομϊτα με ρϑζι και πατϊτεσ 

φοϑρνου  

150gr   + 135gr πατϊτεσ φοϑρνου 

32 Μακαρϐνια με κιμϊ νωπϐ μοςχαρύςιο  260gr   (180gr μακαρϐνια + 80 gr κιμϊ)  

33 Μακαρονϊκι κοφτϐ με κιμϊ νωπϐ μοςχαρύςιο  260gr   (180gr μακαρονϊκι  + 80 gr κιμϊ) 

34  Μακαρονϊκι κοφτϐ με ςϊλτςα και τυρύ 

τριμμϋνο   

180gr ζυμαρικϊ  +20 gr τυρύ τριμμϋνο   

35 Χϊρι (κατεψυγμϋνο) βραςτϐ ςοϑπα με 

λαχανικϊ  

140gr  ψϊρι  + 80gr ςοϑπα  

36 Χϊρι φϋτα (κατεψυγμϋνο) φοϑρνου με 

πατϊτεσ βραςτϋσ  

140gr  ψϊρι  + 135gr πατϊτεσ   

37 Χϊρι γλώςςα (κατεψυγμϋνο) τηγανιτϐ με 

πατϊτεσ βραςτϋσ  

140gr  ψϊρι  + 180gr πατϊτεσ   

38 Χϊρι (κατεψυγμϋνο) τηγανιτϐ με πατϊτεσ 

τηγανιτϋσ  

140gr  ψϊρι  + 100gr πατϊτεσ   

39 Χϊρι (κατεψυγμϋνο) ψητϐ με πατϊτεσ 

φοϑρνου  

140gr  ψϊρι  + 135gr πατϊτεσ   
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40 Χαροκροκϋτεσ με πατϊτεσ  140gr  ψϊρι  + 135gr πατϊτεσ   

41 Μουςακϊσ με πατϊτεσ  και κολοκϑθια   200gr  (60gr κιμϊσ ) 

42 Μπριϊμ (πατϊτεσ και κολοκϑθια) 135gr πατϊτεσ + 135gr κολοκϑθια 

43 Υαςολϊκια λαδερϊ με πατϊτεσ  200gr   

44 Αρακϊσ και τυρϐπιτα  160gr αρακϊσ +100gr τυρϐπιτα  

45 πανακϐπιτα και πατϊτεσ φοϑρνου  100gr ςπανακϐπιτα +135gr πατϊτεσ  

46 πανακϐπιτα με φϑλλο ταψιοϑ  150gr 

47 Συρϐπιτα με ςφολιϊτα ταψιοϑ  150gr  

48 Υαςολϊδα  140gr  

49 Υακϋσ  140gr 

50 Ομελϋτα φοϑρνου με πατϊτεσ   170gr 

 ΜΕΝΟΤ ΒΡΕΥΨΝ  

1 Φορτϐςουπα ( κολοκϑθι, καρϐτο, πατϊτα, 

ςϋλινο, φιδϋ, ελαιϐλαδο)  

200gr 

2 Κρεατϐςουπα (μοςχϊρι με λαχανικϊ και 

χορταρικϊ) 

50gr μοςχϊρι + 350gr ςοϑπα  

 

3 Κοτϐςουπα (κοτϐπουλο με λαχανικϊ και 

χορταρικϊ)  

50gr κοτϐπουλο + 350gr ςοϑπα 

 

4 Χαρϐςουπα (ψϊρι κατεψυγμϋνο με λαχανικϊ 

και χορταρικϊ)  

50gr ψϊρι + 150gr ςοϑπα 

5 Κοτϐπουλο βραςτϐ ςοϑπα με πεπονϊκι ό ρϑζι 

και καρϐτο  

50gr κοτϐπουλο  + 250gr ςοϑπα 

6 Γιουβαρλϊκια ςοϑπα  200gr  (100gr κιμϊ μοςχαρύςιο)  

Σημεύωςη: Σο βάροσ των φαγητών, ανά μερίδα που καθορίζεται ςτην πρόςκληςη  ςτον ανωτέρω 

κατάλογο ειδών φαγητού είναι ςε μαγειρεμένη μορφή.  Υαγητά όπωσ λαδερά και ςούπεσ θα έχουν 

την ςωςτή αναλογία ςε ςάλτςα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο ςτερεό περιεχόμενο. 

Σο τριμμένο τυρί για το ςύνολο των υπό προμήθεια έτοιμων φαγητών που ςυνοδεύονται με αυτό, 

θα παραδίδεται ξεχωριςτά ςε μεγαλύτερη ςυςκευαςία.  

β. ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

Οι χρηςιμοποιοϑμενεσ για την παραςκευό του φαγητοϑ πρώτεσ ϑλεσ θα πρϋπει να εύναι αρύςτησ  

ποιϐτητασ, να πληροϑν τισ αγορανομικϋσ, κτηνιατρικϋσ και υγειονομικϋσ  διατϊξεισ καθώσ και  

τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ αποφϊςεισ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων.   

Ειδικά : α) το ψϊρι θα πρϋπει να εύναι φρεςκοκατεψυγμϋνο  φιλϋτο ( φϋτα , γλώςςα), β) 

το κοτϐπουλο θα πρϋπει να εύναι νωπϐ μϐνο ςτόθοσ ό μποϑτι,  γ) τα κρϋατα θα πρϋπει να εύναι 

νωπϊ  ϊνευ οςτών  α΄ ποιϐτητασ, δ) ο κιμϊσ θα πρϋπει να εύναι νωπϐσ μοςχαρύςιοσ.  

Σα προςφερϐμενα γεϑματα δεν θα πρϋπει να περιϋχουν ςπορϋλαια και ζωώκϊ λύπη και 

πρϐςθετα ςυςτατικϊ ( γαλακτοματοποιητϋσ, ςταθεροποιητϋσ, χρωςτικϋσ ουςύεσ, ςυντηρητικϊ 

κ.λ.π) που χαρακτηρύζονται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα ωσ επικύνδυνα, επιβλαβό ό ϑποπτα για 

την υγεύα. Σα φαγητϊ θα πρϋπει να παραςκευϊζονται με χρόςη ϋξτρα παρθϋνου ελαιολϊδου.  
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Η επιχεύρηςη οφεύλει να εφαρμϐζει και να τηρεύ το ςϑςτημα Ανϊλυςησ Κινδϑνων και Κρύςιμων 

ημεύων Ϊλεγχου HACCP ωσ προσ την διαςφϊλιςη τησ υγιεινόσ και τησ αςφϊλειασ τροφύμων 

(Hazard Analysis and Critical Control Points) .  

γ. ΠΟΟΣΗΣΑ  

Σο βϊροσ τησ κϊθε μερύδασ ϋτοιμου φαγητοϑ θα πρϋπει να εύναι αυτϐ που ορύζεται ςτον 

ανωτϋρω κατϊλογο ειδών φαγητοϑ –μεριδολϐγιο.  

Σα ϋτοιμα γεϑματα ϐπωσ λαδερϊ και ςοϑπεσ θα ϋχουν την ςωςτό αναλογύα ςε ςϊλτςα ό υγρϐ 

και ρϑζι ό ζυμαρικϐ ό ανϊλογο ςτερεϐ περιεχϐμενο. 

δ. ΜΕΣΑΥΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΗ   

Η μεταφορϊ των ϋτοιμων γευμϊτων θα γύνεται με φροντύδα του προμηθευτό και θα 

πρϋπει να πληρού αυςτηρϊ τουσ  ϐρουσ υγιεινόσ και καθαριϐτητασ , ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ 

υγειονομικϋσ διατϊξεισ , η δε παρϊδοςη των  γευμϊτων ςτο Βρεφονηπιακϐ  ταθμϐ, θα γύνεται 

ϋωσ την 11:30 π.μ κϊθε εργϊςιμη ημϋρα, κατϐπιν παραγγελύασ τουσ την προηγοϑμενη ημϋρα 

απϐ την παρϊδοςη τουσ. 

Σο ημερόςιο ϋτοιμο γεϑμα θα παραδύδεται ςυνολικϊ και ϐχι ξεχωριςτϊ κατϊ μερύδα  ςε 

θερμαινϐμενο ςκεϑοσ. Σα ςκεϑη που θα χρηςιμοποιοϑνται για την παρϊδοςη θα εύναι καθαρϊ 

και απολυμαςμϋνα , ιςοθερμικϊ και οπωςδόποτε θα εύναι ςκεπαςμϋνα.  

ε. ΑΝΑΣΟΛΗ ΙΣΙΗ   

Η Δ/νςη του ταθμοϑ διατηρεύ το δικαύωμα τησ αναςτολό τησ ςύτιςησ ςε ημϋρεσ αργιών, 

εορτών, μετϊ απϐ ϋγκαιρη ϋγγραφη ό μη προειδοπούηςη του προμηθευτό. Ανϊλογα ιςχϑουν και 

ςτισ περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ δεν πρϐκειται να λειτουργόςει ο ταθμϐσ μετϊ απϐ απϐφαςη 

του Δόμου, η οπούα ανακοινώνεται απϐ τα ραδιοτηλεοπτικϊ μϋςα.  

Ψσ ϋγκαιρη προειδοπούηςη εννοεύται αυτό που θα πραγματοποιεύται την προηγοϑμενη 

τουλϊχιςτον ημϋρα απϐ εκεύνη που πρϐκειται να γύνει η αναςτολό τησ ςύτιςησ.  

ςτ.  ΪΛΕΓΦΟ   

Η επιτροπό αξιολϐγηςησ των προςφορών του διαγωνιςμοϑ ϋχει το δικαύωμα να επιςκεφθεύ 

τουσ χώρουσ παραςκευόσ φαγητών ϐλων των εταιρειών, που ςυμμετϋχουν  καθώσ και να 

ζητόςει τη ςυνδρομό οποιουδόποτε κρατικοϑ ελεγκτικοϑ μηχανιςμοϑ , χωρύσ καμύα ειδοπούηςη 

, προκειμϋνου να διαπιςτώςει,  εϊν τα ϐςα αναφϋρονται ςτισ προςφορϋσ ανταποκρύνονται ςτην 

πραγματικϐτητα.  
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Β.2 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΜΟΡΥΨΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

(Ναι ό Όχι )  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Τπεϑθυνη Δόλωςη του διαγωνιζϐμενου ϐτι το 

ημερόςιο γεϑμα θα  αποτελεύται απϐ το κυρύωσ πιϊτο 

ςϑμφωνα με τον κατϊλογο ειδών φαγητοϑ –

μεριδολϐγιο και θα παραςκευϊζεται αυθημερϐν.  

ΝΑΙ    

Τπεϑθυνη Δόλωςη του διαγωνιζϐμενου ϐτι οι 

χρηςιμοποιοϑμενεσ για την παραςκευό του φαγητοϑ 

πρώτεσ ϑλεσ θα πρϋπει να εύναι αρύςτησ  ποιϐτητασ, να 

πληροϑν τισ αγορανομικϋσ, κτηνιατρικϋσ και 

υγειονομικϋσ  διατϊξεισ καθώσ και  τισ εκϊςτοτε 

ιςχϑουςεσ αποφϊςεισ του Τπουργεύου Αγροτικόσ 

Ανϊπτυξησ και Σροφύμων.     

ΝΑΙ    

Τπεϑθυνη Δόλωςη του διαγωνιζϐμενου ϐτι τα 

προςφερϐμενα φαγητϊ παραςκευϊζονται με χρόςη 

ϋξτρα παρθϋνου ελαιολϊδου και δεν περιϋχουν 

ςπορϋλαια και ζωώκϊ λύπη και πρϐςθετα ςυςτατικϊ ( 

γαλακτοματοποιητϋσ, ςταθεροποιητϋσ, χρωςτικϋσ 

ουςύεσ, ςυντηρητικϊ κ.λ.π) που χαρακτηρύζονται απϐ 

την κεύμενη νομοθεςύα ωσ επικύνδυνα, επιβλαβό ό 

ϑποπτα για την υγεύα . 

ΝΑΙ    

Τπεϑθυνη Δόλωςη του διαγωνιζϐμενου ϐτι ημερόςιο 

ϋτοιμο γεϑμα θα παραδύδεται ςυνολικϊ και ϐχι 

ξεχωριςτϊ κατϊ μερύδα  ςε θερμαινϐμενο ςκεϑοσ  ϋωσ 

την 11:30 π.μ κϊθε εργϊςιμη ημϋρα. 

ΝΑΙ    

Πιςτοποιητικϐ  ISO 22000: 2005(HACCP),  το οπούο 

διαςφαλύζει την υγιεινό και αςφϊλεια των τροφύμων 

ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ επιχεύρηςησ, ςτισ οπούεσ θα 

παραςκευϊζονται τα γεϑματα, την παραγωγό των 

γευμϊτων και τη διϊθεςη για κατανϊλωςη. 

ΝΑΙ    

Ωδεια καταλληλϐτητασ των αυτοκινότων, που θα 

χρηςιμοποιοϑνται για τη μεταφορϊ των γευμϊτων, 

εκδοθεύςα απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα.  

ΝΑΙ    
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Οι ςυμμετϋχοντεσ  ςυνυποβϊλλουν υποχρεωτικϊ μαζύ με την τεχνικό τουσ προςφορϊ, τα 

δικαιολογητικϊ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα , που ζητοϑνται κατϊ περύπτωςη.  

 

τη ςτόλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ», περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι αντύςτοιχοι τεχνικού ϐροι, 

υποχρεώςεισ ό επεξηγόςεισ για τα οπούα θα πρϋπει να δοθοϑν αντύςτοιχεσ απαντόςεισ. 

Αν ςτη ςτόλη «ΑΠΑΙΣΗΗ» ϋχει ςυμπληρωθεύ η λϋξη «ΝΑΙ» τϐτε η αντύςτοιχη προδιαγραφό 

εύναι υποχρεωτικό για τον υποψόφιο Ανϊδοχο, θεωροϑμενη ωσ απαρϊβατοσ ϐροσ ςϑμφωνα με 

την παροϑςα πρϐςκληςη. Προςφορϋσ που δεν καλϑπτουν πλόρωσ απαρϊβατουσ ϐρουσ 

απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  

τη ςτόλη «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςημειώνεται η απϊντηςη του Αναδϐχου που ϋχει τη μορφό ΝΑΙ /ΟΦΙ 

εϊν η αντύςτοιχη προδιαγραφό πληροϑται ό ϐχι απϐ την  Προςφορϊ. Απλό κατϊφαςη  η 

επεξόγηςη δεν αποτελεύ απϐδειξη πλόρωςησ τησ προδιαγραφόσ και η αρμϐδια Επιτροπό ϋχει 

την υποχρϋωςη ελϋγχου και επιβεβαύωςησ τησ πλόρωςησ τησ απαύτηςησ .  

τη ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεύ η ςαφόσ παραπομπό ςε παραρτόματα τησ Σεχνικόσ 

Προςφορϊσ/ ςτοιχεύα /δικαιολογητικϊ , που κατϊ την κρύςη του υποψόφιου αναδϐχου 

τεκμηριώνουν τα απαιτοϑμενα των προδιαγραφών .     

Σονύζεται ϐτι εύναι υποχρεωτικό η απϊντηςη ςε ϐλα τα ςημεύα  του παραπϊνω  πύνακα και η 

παροχό ϐλων των πληροφοριών που ζητοϑνται .  

ε περύπτωςη που δεν ϋχει ςυμπληρωθεύ η ςτόλη «ΑΠΑΝΣΗΗ», για ϋςτω και ϋνα απϐ τουσ 

ϐρουσ  πύνακα τϐτε θεωρεύται ϐτι δεν υπϊρχει απϊντηςη ςτο ςχετικϐ ϐρο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ 

Εκδϐτησ : (πλόρησ  επωνυμύα Πιςτωτικοϑ Ιδρϑματοσ) ………………….. 

Ημερομηνύα Ϊκδοςησ:…………………. 

Προσ: (πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ) ………………….. 

Διεϑθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ) …………………………………..  

Εγγύηςη μασ  υπ’ αριθμ. ………………….ποςού …………….. ΕΤΡΨ   

 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ϐτι εγγυϐμαςτε δια τησ παροϑςησ επιςτολόσ ανϋκκλητα 

και ανεπιφϑλακτα, παραιτοϑμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διηζόςεωσ μϋχρι του 

ποςοϑ των ευρώ  _______  υπϋρ του : 

(i) [ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …………………… 

ΑΥΜ: ………………………….(διεϑθυνςη)…………………………………………………….., ό  

(ii) [ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) …………………….., ΑΥΜ 

…………………………………….(διεϑθυνςη) ……………………………………………………ό ,   

(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ]:  των φυςικών / νομικών προςώπων ………………. 

α) (πλόρη επωνυμύα) …………………………., ΑΥΜ……………..(διεϑθυνςη) ………………….. 

β) (πλόρη επωνυμύα) …………………………., ΑΥΜ……………..(διεϑθυνςη) ………………….. 

γ) (πλόρη επωνυμύα) …………………………., ΑΥΜ……………..(διεϑθυνςη) ………………….. 

(ςυμπληρώνεται με ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ )  

ατομικϊ για κϊθε μια απϐ αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον υπϐχρεων μεταξϑ τουσ, 

εκ τησ ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ ,  

για την καλό εκτϋλεςη του ϋργου και την πιςτό εφαρμογό ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ , 

ςϑμφωνα με την (αριθμϐ/ ημερομηνύα)…………………Πρϐςκληςησ …………………………………τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ .  

Σο παραπϊνω ποςϐ τηρεύται ςτη διϊθεςη ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα 

απϐ μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ 

απαύτηςησ ςασ μϋςα ςε τρεύσ (3) όμερεσ απϐ την  απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη ςασ .  

Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρι  και την ……………………………………….   

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε 

ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου. 

Βεβαιώνουμε  υπεϑθυνα, ϐτι το ποςϐ των εγγυητικών μασ επιςτολών, που ϋχουν δοθεύ,  

ςυνυπολογύζοντασ και το ποςϐ τησ παροϑςασ, δεν υπερβαύνει το ϐριο εγγυόςεων, που ϋχει 

καθοριςτεύ απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 

                                                    (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό )  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Τπόδειγμα Τπεύθυνησ Δόλωςησ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρομείοσ 
(Εmail):  

Με ατομικό μου ευθϑνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται απϐ τησ 

διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ τησ εταιρεύασ 

με την επωνυμύα …………………………………δηλώνω ϐτι : 

Α) αποδϋχομαι ανεπιφϑλακτα τουσ ϐρουσ τησ αριθμ. ……….Πρϐςκληςησ και πληρώ τα 

κριτόρια επιλογόσ ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ.  

Β) τϐςο εισ βϊροσ μου ϐςο και (ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου) εισ βϊροσ των νομύμων 

εκπροςώπων αυτοϑ ό (ςε περύπτωςη ΑΕ) εισ βϊροσ ϐλων των μελών του Δ.., δεν υπϊρχει 

τελεςύδικη δικαςτικό απόφαςη για ϋναν ό περιςςϐτερουσ απϐ τουσ λϐγουσ που 

αριθμοϑνται  ακολοϑθωσ: 

 
 ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 1 

τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την 

καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11-11-2008 ς. 42), 

 δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται αντύςτοιχα ςτο ϊρθρο 3 τησ πρϊξησ του υμβουλύου τησ 26ησ 

ΜαϏου 1997 και ςτο ϊρθρο 3, παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003 , για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 

ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31/7/2003, ς.54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη 

νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα, 

 απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των 
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οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (EE C 316 τησ 27-11-1995, ς. 

48), η οπούα κυρώθηκε με τον ν.2803/200 (Α΄48) 

 τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, 

ϐπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ – πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ 

του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (EE L 

164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ 

εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

 νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ 

τρομοκρατύασ, ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται, ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/EK του 

Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την 

πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη 

εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 

309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 

3691/2008 (Α’ 166), 

 παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ 

Απριλύου 2011, για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για 

την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ – 

πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 

ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 

Δηλώνω επύςησ ότι η εταιρεύα μασ  

 ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τησ ϐςον αφορϊ την καταβολό των ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ νομοθετικϋσ διατϊξεισ 

 ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τησ ϐςον αφορϊ την πληρωμό των φϐρων και τελών 

ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ νομοθετικϋσ διατϊξεισ 

 τηρεύ τισ ιςχϑουςεσ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 

Ν.4412/16  

 δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη, δεν ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησ, δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το 

δικαςτόριο, δεν ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ, δεν ϋχει 

αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ τησ δραςτηριϐτητεσ και δεν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε 

ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ 

διατϊξεισ νϐμου  

 δεν ϋχει ςυνϊψει ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του 

ανταγωνιςμοϑ  

 δεν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 

ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ 

ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ 

αποτϋλεςμα την πρϐωρη καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό 

ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ 

 δεν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών 

που απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την 

πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ και εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ 

που απαιτοϑνται κατ' εφαρμογό του ϊρθρου 79 

 δεν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϊλω την 

ακεραιϐτητα τησ. 
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Ημερομηνύα:   ……/…../2016 

Ο – Η Δηλ……………. 

 

 

 

(Τπογραφό) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγρϊφεται απϐ τον ενδιαφερϐμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημϐςιου τομϋα, που απευθϑνεται η αύτηςη. 

(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  

(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονϐτα ό αρνεύται ό αποκρϑπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 

8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκϐπευε να προςπορύςει ςτον εαυτϐν του 

ό ςε ϊλλον περιουςιακϐ ϐφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκϐπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών. 

(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω ϐψη τησ και υπογρϊφεται απϐ τον δηλοϑντα ό την δηλοϑςα.  

 

 

 

Γ) Η εταιρεύα μασ εφαρμϐζει για την παραγωγικό μονϊδα τουσ κανϐνεσ ορθόσ υγιεινόσ 

πρακτικόσ, θεςπύζει, εφαρμϐζει και διατηρεύ πϊγια διαδικαςύα ό διαδικαςύεσ βϊςει των 

αρχών HACCP ςτουσ τομεύσ αποθόκευςησ, παραγωγόσ και διακύνηςησ με την επιφϑλαξη 

ειδικϐτερων απαιτόςεων ςχετικών με την υγιεινό των τροφύμων και λαμβϊνοντασ υπϐψη τη 

φϑςη και το μϋγεθοσ τησ επιχεύρηςησ. 

Δ) Οι προμηθευτϋσ μασ ςε ϋτοιμα εύδη ό πρώτεσ ϑλεσ εφαρμϐζουν πϊγια διαδικαςύα ό 

διαδικαςύεσ βϊςει των αρχών HACCP ανϊλογεσ με τα προώϐντα τουσ,  (Οδηγύα 93/43/ΕΟΚ & 

κατ΄ επϋκταςη τησ ΚΤΑ 487/200 ϊρθρο 3 ΥΕΚ 1219/Β/04-10-2000).    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ANAΘΕΗ ΣΗ ΙΣΙΗ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ ΣΟΤ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΟΑΕΔ 

ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ,  ΜΕ ΕΣΟΙΜΟ ΥΑΓΗΣΟ -CATERING    

Νο …../… 

Αριθμόσ Υακϋλου……../2016 

 

τον…………… ςόμερα, την ……….η του μηνϐσ ……………. ϋτουσ 201…… και μεταξϑ των εξόσ 

ςυμβαλλομϋνων μερών: 

1. Σου Οργανιςμού Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), νομικοϑ προςώπου 

δημοςύου δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεϑει ςτον Ωλιμο Αττικόσ, οδϐσ Εθνικόσ Αντιςτϊςεωσ αρ. 8, 

και εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ την Διοικότρια του και Πρϐεδρο του Διοικητικοϑ του 

υμβουλύου, ……………………………………. του …………… και για την υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ 

τον Προώςτϊμενο τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Ηπεύρου, ………………………..του……………, κϊτοικο 

Ιωαννύνων,  ςϑμφωνα με την υπ’ αριθ. 190789/3.6.2002 απϐφαςη του Τπουργοϑ Απαςχϐληςησ 

και Κοινωνικόσ Προςταςύασ «Παρϊλληλη Ωςκηςη Αρμοδιοτότων» (ΥΕΚ Α’ 754) (καλοϑμενοσ 

ςτο εξόσ  ο «ΟΑΕΔ») και 

2. Σησ εταιρεύασ με την επωνυμύα «……………………………………………»  που εδρεϑει ςτην 

………………….. (ΑΥΜ………………………… – Δ.Ο.Τ. …………….), ϐπωσ εκπροςωπεύται νϐμιμα για την 

υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ ……………………………… …………………………, δυνϊμει του αριθμ. 

………………………………(εφεξόσ καλουμϋνησ ο «ΑΝΑΔΟΦΟ») 

Αφοϑ ϋλαβαν υπϐψη τουσ ϐτι: 

Α. Ο ΟΑΕΔ ενδιαφϋρεται για την «Ανϊθεςη τησ ςύτιςησ των  φιλοξενουμϋνων παιδιών του 

Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ του ΟΑΕΔ Ιωαννύνων, με ϋτοιμο φαγητϐ Catering»,  

Β. Ο ΑΝΑΔΟΦΟ  διαθϋτει κατϊλληλη επιχειρηςιακό οργϊνωςη, και διαθϋτει τα απαιτοϑμενα 

εύδη για την ςύτιςη των παιδιών του Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ του ΟΑΕΔ Ιωαννύνων,   με ϋτοιμο 

φαγητϐ -Catering. 

Γ.  Ο ΟΑΕΔ με την υπ’ αριθ………………./…./…-….-2016 απϐφαςη του Διοικητικοϑ του υμβουλύου 

ενϋκρινε την προκόρυξη ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ με κριτόριο κατακϑρωςησ με κριτόριο 

ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει μϐνο τησ τιμόσ, για 

«ύτιςη των φιλοξενουμϋνων παιδιών του Βρεφονηπιακού ταθμού του ΟΑΕΔ 

Ιωαννύνων , με ϋτοιμο φαγητό Catering», ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ «………………..» € μη 

ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ (24%), ό «…………………..» € ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ 

(24% ), και ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ αριθμ.  …../2016  Πρϐςκληςησ . 

Δ.  Με την υπ’ αριθ. ……………./……./……-……-201… απϐφαςη του Δ.. του ΟΑΕΔ κατακυρώθηκε 
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ςτον Ανϊδοχο η ανϊθεςη τησ «ςύτιςησ των φιλοξενουμϋνων  παιδιών του Βρεφονηπιακοϑ 

ταθμοϑ του ΟΑΕΔ  Ιωαννύνων , με ϋτοιμο φαγητϐ Catering», για το διϊςτημα απϐ την 

……/……./2016  ϋωσ και τη λόξη του ςχολικοϑ ϋτουσ  2016-2017 , εξαιρουμϋνου των 

διαςτημϊτων που ο ςταθμϐσ  θα παραμεύνει κλειςτϐσ,  ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ 

ςϑμβαςησ, τησ υπ’ αριθμ…….. πρϐςκληςησ   του ΟΑΕΔ και τησ Προςφορϊσ του Αναδϐχου.  

 

Κατ’ ακολουθύα των ανωτϋρω ςυνομολογεύται μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων τοϑτων (ΟΑΕΔ 

και Αναδϐχου) η ακϐλουθη ςϑμβαςη η οπούα διϋπεται απϐ ϐλουσ τουσ ϐρουσ που περιϋχονται : 

1. την παροϑςα ϑμβαςη. 

2.  τουσ ϐρουσ τησ υπ’ αριθμ ….. Πρϐςκληςησ   του ςυνοπτικοϑ  διαγωνιςμοϑ με κριτόριο 

ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει μϐνο τησ τιμόσ, για 

την « ύτιςη των φιλοξενουμϋνων παιδιών του Βρεφονηπιακού ταθμού του ΟΑΕΔ 

Ιωαννύνων, με ϋτοιμο φαγητό-catering»  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι)  

 3. την υποβληθεύςα προςφορϊ του Αναδϐχου (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ).  

ε περύπτωςη αςυμφωνύασ ϐρων θα υπεριςχϑουν κατϊ ςειρϊ προτεραιϐτητασ  (1) η παροϑςα 

ςϑμβαςη, (2) η υπ’ αριθ. …/2016  πρϐςκληςησ  και οι επ’  αυτόσ διευκρινύςεισ και (3) η 

Προςφορϊ του Αναδϐχου.  

Όλουσ τουσ ανωτϋρω ϐρουσ δηλώνει ρητϊ ο Ανϊδοχοσ ϐτι αποδϋχεται εξ ολοκλόρου και 

ανεπιφϑλακτα ωσ ουςιώδεισ ϐρουσ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ.  

 

Ωρθρο 1  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Η παροϑςα διϋπεται απϐ ϐλουσ τουσ ϐρουσ  τησ αριθμ………….Πρϐςκληςησ , ςτην οπούα 

αναλυτικώσ παρατύθεται το νομικϐ πλαύςιο και επιπρϐςθετα  απϐ τισ διατϊξεισ :  

1. Σησ  υπ’ αριθμ. ………./…../……-……-2016 απϐφαςη του Δ του Οργανιςμοϑ με την οπούα 

εγκρύθηκε η διενϋργεια ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα 

απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει μϐνο τησ τιμόσ, για την «ύτιςη των φιλοξενουμϋνων 

παιδιών του  Βρεφονηπιακού ταθμού του ΟΑΕΔ Ιωαννύνων, με ϋτοιμο φαγητό-

catering» και  

2. Σησ υπ’ αριθμ. ………………/……/……….-………-……. κατακυρωτικόσ απϐφαςησ του Δ του 

Οργανιςμοϑ  

 

΄Αρθρο 2 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Με την παροϑςα ςϑμβαςη ο ΟΑΕΔ αναθϋτει ςτον ΑΝΑΔΟΦΟ και ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβϊνει, 

ϋναντι του τιμόματοσ που ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ παροϑςασ, την ςύτιςη των φιλοξενουμϋνων  
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παιδιών του Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ (Β.Ν.) του ΟΑΕΔ  ςτα Ιωϊννινα ,  με ϋτοιμο φαγητϐ-

catering, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ υπ΄αριθμ. …../2016 πρϐςκληςησ  και τισ επ΄αυτόσ 

διευκρινύςεισ, τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ  και την προςφορϊ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ που 

επιςυνϊπτονται ςτην παροϑςα και αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ και κϑριο περιεχϐμενο 

αυτόσ.  

Η αντιςυμβαλλϐμενη εταιρεύα με την επωνυμύα  «……………………………….……………..»  

ϐπωσ εκπροςωπεύται νϐμιμα ςτο παρϐν καλουμϋνη ςτο εξόσ «ΑΝΑΔΟΦΟ » αναλαμβϊνει την 

υποχρϋωςη για τη ςύτιςη των παιδιών του Β.Ν.. του ΟΑΕΔ  Ιωαννύνων , με ϋτοιμο φαγητϐ 

Catering», με τουσ παρακϊτω ϐρουσ και ςυμφωνύεσ. 

 

΄Αρθρο 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Η διϊρκεια του ϋργου ορύζεται  απϐ την……./…../2016 ϋωσ και την λόξη του ςχολικοϑ ϋτουσ 

2016-2017,  εξαιρουμϋνου των διαςτημϊτων που ο ταθμϐσ παραμϋνει κλειςτϐσ (διαςτόματα 

διακοπών Φριςτουγϋννων & Πϊςχα καθώσ και τισ επύςημεσ αργύεσ των Δημοςύων Τπηρεςιών και 

τισ τοπικϋσ αργύεσ).   

Ωρθρο 4 

ΣΙΜΗΜΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβϊνει την ςύτιςη του Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ του ΟΑΕΔ ϋναντι του 

τιμόματοσ  που ϋχει ωσ εξόσ : Σιμό μερύδασ …………€  Φ ……….μερύδεσ ανϊ ημϋρα =…………….. 

ημερόςια δαπϊνη (πλϋον ΥΠΑ …..), ότοι  ……………..€ με το ΥΠΑ.  

 

Ωρθρο 5 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΠΡΟΣΙΜΑ 

1/ Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να παραδύδει μϋςα ςτο  Βρεφονηπιακϐ ταθμϐ τα ϋτοιμα φαγητϊ, 

ςϑμφωνα με το μηνιαύο μενοϑ ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται ςτο Μϋροσ Β΄ τησ αριθμ …./2016 

πρϐςκληςησ   και το οπούο θα καθορύζεται εβδομαδιαύα απϐ την υπεϑθυνη  του  Β.Ν..   

Οι χρηςιμοποιοϑμενεσ για την παραςκευό του φαγητοϑ πρώτεσ ϑλεσ θα πρϋπει να εύναι 

αρύςτησ  ποιϐτητασ, να πληροϑν τισ αγορανομικϋσ, κτηνιατρικϋσ και υγειονομικϋσ  διατϊξεισ 

καθώσ και  τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ αποφϊςεισ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και 

Σροφύμων.   

Ειδικά : α) το ψϊρι θα πρϋπει να εύναι φρεςκοκατεψυγμϋνο  φιλϋτο ( φϋτα , γλώςςα), β) 

το κοτϐπουλο θα πρϋπει να εύναι νωπϐ μϐνο ςτόθοσ ό μποϑτι,  γ) τα κρϋατα θα πρϋπει να εύναι 

νωπϊ  ϊνευ οςτών  α΄ ποιϐτητασ, δ) ο κιμϊσ θα πρϋπει να εύναι νωπϐσ μοςχαρύςιοσ.  

Σα προςφερϐμενα γεϑματα δεν θα πρϋπει να περιϋχουν ςπορϋλαια και ζωώκϊ λύπη και 

πρϐςθετα ςυςτατικϊ ( γαλακτοματοποιητϋσ, ςταθεροποιητϋσ, χρωςτικϋσ ουςύεσ, ςυντηρητικϊ 
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κ.λ.π) που χαρακτηρύζονται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα ωσ επικύνδυνα, επιβλαβό ό ϑποπτα για 

την υγεύα. Σα φαγητϊ θα πρϋπει να παραςκευϊζονται με χρόςη ϋξτρα παρθϋνου ελαιολϊδου.  

Σο βϊροσ τησ κϊθε μερύδασ ϋτοιμου φαγητοϑ θα πρϋπει να εύναι αυτϐ που ορύζεται ςτον 

ανωτϋρω κατϊλογο ειδών φαγητοϑ –μεριδολϐγιο.  

Σα ϋτοιμα γεϑματα ϐπωσ λαδερϊ και ςοϑπεσ θα ϋχουν την ςωςτό αναλογύα ςε ςϊλτςα ό υγρϐ 

και ρϑζι ό ζυμαρικϐ ό ανϊλογο ςτερεϐ περιεχϐμενο. 

Η μεταφορϊ των ϋτοιμων γευμϊτων θα γύνεται με φροντύδα του προμηθευτό και θα 

πρϋπει να πληρού αυςτηρϊ τουσ  ϐρουσ υγιεινόσ και καθαριϐτητασ , ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ 

υγειονομικϋσ διατϊξεισ , η δε παρϊδοςη των  γευμϊτων ςτουσ Βρεφονηπιακοϑσ ταθμοϑσ, θα 

γύνεται ϋωσ την 11:30 π. μ κϊθε εργϊςιμη ημϋρα, κατϐπιν παραγγελύασ τουσ την προηγοϑμενη 

ημϋρα απϐ την παρϊδοςη τουσ. 

Σο ημερόςιο ϋτοιμο γεϑμα θα παραδύδεται ςυνολικϊ και ϐχι ξεχωριςτϊ κατϊ μερύδα  ςε 

θερμαινϐμενο ςκεϑοσ. Σα ςκεϑη που θα χρηςιμοποιοϑνται για την παρϊδοςη θα εύναι καθαρϊ 

και απολυμαςμϋνα , ιςοθερμικϊ και οπωςδόποτε θα εύναι ςκεπαςμϋνα.  

2/ ε περύπτωςη απορρύψεωσ,  απϐ τουσ παραλαμβϊνοντεσ , ϐλων των μερύδων φαγητοϑ ό 

οριςμϋνων , λϐγω κακόσ ποιϐτητασ απϐ υπαιτιϐτητα του προμηθευτό , πρϋπει να 

αντικαθύςτανται ϊμεςα. ε αντύθετη περύπτωςη θα επιβϊλλεται πρϐςτιμο ωσ εξόσ : 

α) ςε περύπτωςη αλλοιωμϋνου φαγητού 300, 00€  

β) ςε περύπτωςη ελλιποβαρούσ φαγητού 200,00€ και  

γ) ςε περύπτωςη μη ανταπόκριςησ ςτο ζητηθϋν υλικό 100,00€,    

η εύςπραξη  του οπούου θα γύνεται απευθεύασ απϐ τον Οργανιςμϐ απϐ τα τιμολϐγια των οπούων 

θα εκκρεμεύ η εξϐφληςη ό με ιςϐποςη κατϊπτωςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ.  

Ο ανϊδοχοσ  ςε περύπτωςη απϐρριψησ ϋτοιμου φαγητοϑ για λϐγουσ ποιϐτητασ, ϋχει το 

δικαύωμα τησ διαιτηςύασ δηλαδό να κληθεύ ο Προώςτϊμενοσ ό ο νϐμιμοσ αναπληρωτόσ τησ 

αρμϐδιασ υπηρεςύασ για την επύλυςη τησ διαφορϊσ.  

Κατϊ την παρϊδοςη και παραλαβό ο ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύζει δελτύο 

αποςτολόσ, που θα ςυνοδεϑει τα ϋτοιμα φαγητϊ και ςτο οπούο θα χαρακτηρύζεται ακριβώσ το 

εύδοσ , η ποιϐτητα και η αξύα αυτών. 

 

Ωρθρο 6 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

1. Η πληρωμό θα γύνεται ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα απϐ τo αρμϐδιο τμόμα Οικονομικών Τπηρεςιών 

τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Ηπεύρου, μετϊ την οριςτικό και ποςοτικό παραλαβό κϊθε 

τμηματικόσ παρϊδοςησ ,  με την προςκϐμιςη των νϐμιμων παραςτατικών (τιμολϐγια) που θα 

ςυνοδεϑονται απϐ τα αντύςτοιχα δελτύα αποςτολόσ, που ςυνϐδευςαν τισ αποςταλεύςεσ 

ποςϐτητεσ ϋτοιμου φαγητοϑ.  
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Ο ανϊδοχοσ βαρϑνεται με τισ νϐμιμεσ κρατόςεισ καθώσ και με τα ϋξοδα μεταφορϊσ των 

ζητοϑμενων  ϋτοιμων γευμϊτων  ςτον Βρεφονηπιακϐ ταθμϐ.  

Ποςό ύψουσ 0,06 % επύ τησ αξύασ , προ φόρων και κρατόςεων,  τησ αρχικόσ καθώσ και κϊθε 

ςυμπληρωματικόσ  ςϑμβαςησ θα παρακρατηθεύ  απϐ την αναθϋτουςα αρχό κατϊ την πρώτη 

πληρωμό ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημόςιων 

υμβϊςεων ςϑμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ωσ ιςχϑει.  

Ποςό ύψουσ 0,06 % επύ τησ αξύασ , προ φόρων και κρατόςεων , τησ αρχικόσ καθώσ και κϊθε 

ςυμπληρωματικόσ  ςϑμβαςησ θα παρακρατηθεύ  απϐ την αναθϋτουςα αρχό κατϊ την πρώτη 

πληρωμό ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών 

(ΑΕΠΠ)  ςϑμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ωσ ιςχϑει.  

ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 2198/22-03-94 ϊρθρο 24 (ΥΕΚ 43/33-03-1994)  θα γύνει 

παρακρϊτηςη φϐρου  ειςοδόματοσ  ϑψουσ 4% επύ τησ καθαρόσ αξύασ του τιμολογύου. Για 

την παρακρϊτηςη αυτό θα δοθεύ βεβαύωςη απϐ την υπηρεςύα μασ, η οπούα θα χρηςιμοποιηθεύ 

απϐ τον προμηθευτό κατϊ την υποβολό τησ ετόςιασ φορολογικόσ δόλωςόσ του.  

Όςον αφορϊ τον τρϐπο και τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ  πληρωμόσ ιςχϑουν τα 

αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

 

Ωρθρο 7 

ΚΤΡΩΕΙ –ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ο ΟΑΕΔ ϋχει το δικαύωμα να επιβϊλει κυρώςεισ ςτον ΑΝΑΔΟΦΟ ό και να κηρϑξει, αζημύωσ γι’ 

αυτϐν, ϋκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΦΟ, αν απϐ υπαιτιϐτητϊ του δεν εκπληρώνει ό εκπληρώνει 

πλημμελώσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό παραβιϊζει κατ’ εξακολοϑθηςη ουςιώδεισ ϐρουσ 

τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ.   

Ωρθρο 8 

ΕΚΦΩΡΗΗ – ΕΝΕΦΤΡΙΑΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Απαγορεϑεται η εκχώρηςη και η ενεχυρύαςη απϐ την αντιςυμβαλλϐμενη προσ κϊθε τρύτο των εκ 

του παρϐντοσ, απαιτόςεων τησ κατϊ του ΟΑΕΔ, τυχϐν δε γενομϋνησ εύναι ϊκυρη και δε γεννϊ 

καμύα υποχρϋωςη για τον Οργανιςμϐ.  

 

Ωρθρο 9 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ο ανϊδοχοσ κατϋθεςε την υπ`αριθμ. ………….     εγγυητικό επιςτολό τησ  

Tρϊπεζασ………………………ποςού ……………………ΕΤΡΨ, η οπούα ιςχϑει μϋχρι 

……………………………….., ωσ εγγϑηςη καλόσ εκτελϋςεωσ τησ παροϑςησ ςυμβϊςεωσ, η οπούα θα 

επιςτραφεύ ςτον προμηθευτό μετϊ τη λόξη ιςχϑοσ τησ παροϑςησ, εφ΄ ϐςον δεν προκϑψει θϋμα 

κατϊπτωςόσ τησ υπϋρ του Οργανιςμοϑ.  
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Ωρθρο 10 

ΙΦΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ 

Η παροϑςα ςϑμβαςη καθώσ και κϊθε διαφορϊ που απορρϋει απϐ αυτόν διϋπεται απϐ τισ 

διατϊξεισ του Ελληνικοϑ Δικαύου. 

ε περύπτωςη διαφορών, που ενδεχομϋνωσ προκϑψουν ςχετικϊ με την ερμηνεύα ό την 

εκτϋλεςη ό την εφαρμογό τησ ςϑμβαςησ ό εξ αφορμόσ αυτόσ, ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο ΑΝΑΔΟΦΟ 

καταβϊλλουν κϊθε προςπϊθεια για τη φιλικό επύλυςό τουσ, ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ τησ 

καλόσ πύςτησ και των χρηςτών ςυναλλακτικών ηθών. 

Για κϊθε διαφορϊ που δεν εύναι δυνατϐν να επιλυθεύ ςϑμφωνα με τα παραπϊνω 

οριζϐμενα, αποκλειςτικϊ αρμϐδια ορύζονται τα δικαςτόρια. 

 

Ωρθρο 11 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Σροποπούηςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ μπορεύ να γύνει μϐνον ςε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ 

περιπτώςεισ μετϊ απϐ ςχετικό γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Προμηθειών, η οπούα εγκρύνεται 

απϐ το Δ.. του ΟΑΕΔ. 

 
Ωρθρο 12 

ΠΛΗΡΗ ΤΜΥΩΝΙΑ 

Ρητϊ ςυμφωνεύται ϐτι η παροϑςα ςϑμβαςη καθώσ και ϐλα τα Παραρτόματα που 

επιςυνϊπτονται και αποτελοϑν αναπϐςπαςτο τμόμα αυτόσ, ςυνιςτοϑν την πλόρη ςυμφωνύα 

των μερών και υπεριςχϑουν κϊθε ϊλλησ προηγοϑμενησ ςυμφωνύασ, ςυμπληρωματικόσ ό 

παρϊλληλησ, γραπτόσ ό προφορικόσ ό δόλωςησ γραπτόσ ό προφορικόσ των μερών.  

Οι ϐροι τησ αριθμ…./16 πρϐςκληςησ  , οι ωσ ϊνω διατϊξεισ (νομικϐ πλαύςιο) ,  η αριθμ. 

…………./……/……-…..-2016 απϐφαςη του Δ.. Ο.ΑΕ.Δ. (κατακυρωτικό απϐφαςη)  ιςχϑουν και ωσ 

ϐροι του παρϐντοσ, εύτε γύνεται μνεύα εύτε μη αυτών ςτο παρϐν ςυμφωνητικϐ. 

 ε πύςτωςη των ανωτϋρω ςυμφωνηθϋντων, ςυντϊχθηκε το παρϐν ςε τϋςςερα (4) 

ϐμοια πρωτϐτυπα και αφοϑ διαβϊςτηκε και υπογρϊφηκε νϐμιμα, ϋλαβε ο πρώτοσ 

ςυμβαλλϐμενοσ τρύα (3) και ο δεϑτεροσ  ϋνα (1). 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΑΕΔ                                  ΓΙΑ  TON ‘’ANAΔΟΦΟ’’ 

 

 

……………………………..                                                       ……………………………………….. 

Ο  Προώςτϊμενοσ τησ Περ/κόσ Δ/νςησ Ηπεύρου 
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Πρϐςκληςη  υπ’ αριθ. …./2016 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Σεχνικό Προςφορϊ και Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδϐχου  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Εγγϑηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ  

 

16PROC005378630 2016-11-11


