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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 12/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ &
ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,

ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 15-6481.001
60-6481.003

19.065,09
3.261,49

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 18.215,97 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 22.326,58 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Παράρτημα Ι (έντυπα οικονομικής προσφοράς)
6. Παράρτημα ΙΙ (υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών)
7. Παράρτημα ΙΙΙ (ΤΕΥΔ)
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Τ ε χ ν ι κ ή  Έ κ θ ε σ η

 Με την παρούσα μελέτη, η οποία συντάσσεται κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ: 85/02.02.2017

πρωτογενούς αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ005766696),

προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων ειδών

ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,

ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ & ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού

δαπάνης 22.326,58  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%  ή 24%,  ανάλογα με τα υπό

προμήθεια είδη, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι

εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209  του Ν.  3463/2006  και του

Ν.4412/2016.

Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες τροφίμων:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.964,10 €

Β1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.061,97 €

Γ1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
& ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

3.630,00 €

Δ1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
& ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

1.623,50 €

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 5.071,40 €

Β2 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
& ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ)

2.865,00 €
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Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό

μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας,

στις τιμές της μελέτης.

Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές

της προμήθειας.

Η δαπάνη της προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.215,97 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου

του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» έτους 2017 στον ΚΑ 60-6481.003 «έξοδα τροφίμων ΚΗΦΗ»  με το ποσό των

2.500,00 ευρώ και στον ΚΑ 15-6481.001 «έξοδα λειτουργίας καντίνας ΚΑΠΗ»  με το ποσό των

5.763,45 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ δαπανών του Νομικού

Προσώπου οικονομικού έτους 2018.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία ενιαία προσφορά που θα

αφορά είτε το σύνολο των ομάδων, είτε μερικές από αυτές, είτε μία από όλες.

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα επιφέρει αυτόματα την

απόρριψη της προσφοράς όσο αφορά την ομάδα αυτή.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον μειοδότη, δηλαδή στον υποψήφιο

που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα τροφίμων.

Λαύριο 30.05.2017
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Θεωρήθηκε
Λαύριο 30.05.2017

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ
13%

ΑΞΙΑ ΦΠΑ
24%

1. Γάλα πλήρες
συμπυκνωμένο 400 gr. 15511600-9 Κουτί 300 0,83 249,00

2. Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg. 15831200-4 Τεμάχιο 86 0,80 68,80

3. Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 1kg. 15841000-5 Τεμάχιο 18 6,00 108,00

4.
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε
συσκευασία των 100 τμχ.

39221200-9 Συσκευασία  25 0,90 22,50

5.
Καφές espresso αλεσμένος
σε συσκευασία 250 gr
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 72 3,20 230,40

6.
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 1kg
τυποποιημένος.

15861000-1 Κιλό 100 10,00 1.000,00

7.
Καφές φίλτρου (γαλλικός)
σε συσκευασία 500gr
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 10 6,10 61,00

8.
Καφές στιγμιαίος τύπου
ΝΕΣ σε συσκευασία 200gr,
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 36 5,90 212,40

9. Τσάι του βουνού σε
σακουλάκι των 50 gr. 15863000-5 Τεμάχιο 36 2,00 72,00

10.
Τσάι σε (συσκευασία 20
φακελάκια μίας χρήσης Χ
1,5gr).

15864100-3 Συσκευασία 50 1,60 80,00

11.

Υποκατάστατο ζάχαρης
(ζαχαρίνη)  σε ταμπλέτες
(συσκευασία 300
ταμπλετών).

15831000-2 Συσκευασία 15 8,00 120,00

12.

Φιαλίδιο βουτανίου,
450gr, για συσκευές
γκαζιού συμβατές με την
Campingaz El Greco.

09122000-0 Τεμάχιο 60 5,90 354,00
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13.  Φίλτρα χάρτινα Καφέ 1x4. 15000000-8 Τεμάχιο 10 1,40 14,00

14.
Χαμομήλι (σε συσκευασία
20 φακέλων μιας χρήσης Χ
1,0gr).

15865000-9 Συσκευασία 20 1,40 28,00

15.

Αεριούχο ποτό τύπου cola
(330ml)  σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των
6 τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 30 3,60 108,00

16.

Πορτοκαλάδα χωρίς
ανθρακικό (330 ml) σε
μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6
τεμαχίων.

15982000-5 Συσκευασία 90 3,60 324,00

17.

Αεριούχος πορτοκαλάδα
(330 ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των
6 τεμαχίων.

15982000-5 Συσκευασία 80 3,60 288,00

18.

Αεριούχο ποτό τύπου
sprite (330ml) σε
μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6
τεμαχίων.

15982000-5 Συσκευασία 80 3,60 288,00

19.
Εμφιαλωμένο νερό 500ml
(σε συσκευασία 24
τεμαχίων).

15981100-9 Συσκευασία 80 4,20 336,00

ΣΥΝΟΛΟ 585,00 3.379,10

Φ.Π.Α. 13% 76,05

Φ.Π.Α. 24% 810,98

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1 4.851,13

ΟΜΑΔΑ Β1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο
400 gr. 15511600-9 Κουτί 400 0,83 332,00

2 Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg. 15831200-4 Τεμάχιο 45 0,80 36,00

3
Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 125gr,
τυποποιημένο.

15841000-5 Τεμάχιο 5 1,25 6,25

4
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε συσκευασία
των 100 τμχ.

39221200-9 Συσκευασία  3 0,90 2,70

5
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 485 gr.
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 30 5,10 153,00

6 Καφές στιγμιαίος τύπου ΝΕΣ
σε συσκευασία 200gr. 15861000-1 Τεμάχιο 6 5,90 35,40

7

Μαργαρίνη, φυτικής
προέλευσης,soft, με
βούτυρο, σε πλαστικό
κύπελλο 250gr (τύπου Flora).

15431100-9 Τεμάχιο 5 1,60 8,00

8
Μαρμελάδα ελληνική με
γεύση φρούτων
τυποποιημένη σε

15332290-3 Τεμάχιο 10 2,37 23,70
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συσκευασία από γυαλί,
βάρους 280 gr. (τύπου Spin
Span).

9

Μέλι ελληνικό, θυμαρίσιο,
τυποποιημένο σε κατάλληλη
γυάλινη συσκευασία,
βάρους  900-1000 gr.

15831600-8 Τεμάχιο 4 9,73 38,92

10
Τσάι σε (συσκευασία 20
φακέλων μίας χρήσης Χ
1,5gr).

15864100-3 Συσκευασία 30 1,60 48,00

11 Φρυγανιές σε συσκευασία 2
τεμαχίων 250-260gr. 15821110-3 Συσκευασία 20 1,40 28,00

12
Χαμομήλι (σε συσκευασία 20
φακέλων μιας χρήσης Χ
1,0gr).

15865000-9 Συσκευασία 30 1,40 42,00

13 Ψωμί του τοστ (συσκευασία
700 gr). 15811000-6 Συσκευασία        40 2,00 80,00

14 Τυρί τύπου Gouda σε φέτες,
σε συσκευασία των 200gr 15000000-8 Συσκευασία        100 2,28 228,00

Σύνολο 622,62     439,35

Φ.Π.Α. 13% 80,94

Φ.Π.Α. 24% 105,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β1 1.248,35

ΟΜΑΔΑ Γ1: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (Κ.Α.Π.Η
ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1 Κουλούρια γλυκά (ποικιλία διαφόρων
γεύσεων) 15813000-0 Κιλό 340 8,50 2.890,00

2 Σφολιατοειδή άριστης ποιότητας,
φρέσκα, ποικιλία διαφόρων γεύσεων 15810000-9 Κιλό 35 9,00 315,00

3 Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr. 15500000-3 Τεμάχιο 250 0,85 212,50

4 Κρέμα Βανίλια από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr. 15500000-3 Τεμάχιο 250 0,85 212,50

ΣΥΝΟΛΟ 3.630,00

Φ.Π.Α. 24% 871,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ1 4.501,20

ΟΜΑΔΑ Δ1: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (Κ.Η.Φ.Η.
ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1 Κουλούρια γλυκά (ποικιλία διαφόρων
γεύσεων) 15813000-0 Κιλό 45 8,50 382,50

2 Κέικ βανίλια-σοκολάτα 15812000-3 Κιλό 45 8,00 360,00

3 Σφολιατοειδή άριστης ποιότητας,
φρέσκα, ποικιλία διαφόρων γεύσεων 15810000-9 Κιλό 45 9,00 405,00

4 Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος,  σε
πλαστική συσκευασία 180 gr. 15500000-3 Τεμάχιο 280 0,85 238,00

5 Κρέμα Βανίλια από γάλα αγελάδος, σε 15500000-3 Τεμάχιο 280 0,85 238,00
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πλαστική συσκευασία 180 gr.
ΣΥΝΟΛΟ 1.623,50

Φ.Π.Α. 24% 389,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ1 2.013,14

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1. Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο
400 gr. 15511600-9 Κουτί 900 0,83 747,00

2. Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg. 15831200-4 Τεμάχιο 100 0,80 80,00

3.
Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 125gr,
τυποποιημένο.

15841000-5 Κιλό 3 6,00 18,00

4.
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε συσκευασία των
100 τμχ.

39221200-9 Συσκευασία 10 0,90 9,00

5.
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 485 gr.
τυποποιημένος.

15861000-1
Κιλό 120 10,00 1.200,00

6.
Καφές φίλτρου (γαλλικός) σε
συσκευασία 500gr
τυποποιημένος.

15861000-1
Τεμάχιο 50 6,10 305,00

7.
Καφές στιγμιαίος τύπου ΝΕΣ σε
συσκευασία 200gr,
τυποποιημένος.

15861000-1
Τεμάχιο 10 5,90 59,00

8. Κονιάκ σε γυάλινη φιάλη 350gr  15900000-7 Τεμάχιο 10 5,90 59,00

9.
Τσάι σε (συσκευασία 20
φακελάκια μίας χρήσης Χ
1,5gr).

15864100-3 Συσκευασία 60 1,60 96,00

10.

Υποκατάστατο ζάχαρης
(ζαχαρίνη) σε ατομικό φακελάκι
(stick), σε συσκευασία 100
τεμαχίων

15831000-2 Συσκευασία 10 3,40 34,00

11. Φίλτρα Καφέ χάρτινα 1x4 15000000-8 Τεμάχιο 24 1,40 33,60

12. Χαμομήλι (σε συσκευασία 20
φακέλων μιας χρήσης Χ 1,0gr). 15865000-9 Συσκευασία 40 1,40 56,00

13.

Αεριούχο ποτό τύπου cola
(330ml)  σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία      150 3,60 540,00

14.

Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό
(330 ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 205 3,60 738,00

15.
Αεριούχος πορτοκαλάδα (330
ml) σε μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6 τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 121 3,60 435,60

16.

Αεριούχο ποτό τύπου sprite
(330ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 67 3,60 241,20



8

17. Εμφιαλωμένο νερό 500ml (σε
συσκευασία 24 τεμαχίων). 15981100-9 Συσκευασία 100 4,20 420,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.167,00 3.904,40

Φ.Π.Α. 13% 151,71

Φ.Π.Α. 24% 937,05

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2 6.160,16

ΟΜΑΔΑ Β2: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (Κ.Α.Π.Η.
ΛΑΥΡΙΟΥ)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

1 Κουλούρια γλυκά (ποικιλία διαφόρων
γεύσεων)

15813000-0 Κιλά 250 8,50 2.125,00

2 Σφολιατοειδή άριστης ποιότητας,
φρέσκα, ποικιλία διαφόρων γεύσεων

15810000-9 Κιλά 35 9,00 315,00

3 Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr.

15500000-3 Τεμάχιο 250 0,85 212,50

4 Κρέμα Βανίλια από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr.

15500000-3 Τεμάχιο 250 0,85 212,50

ΣΥΝΟΛΟ 2.865,00

Φ.Π.Α. 24% 687,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β2 3.552,60

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 18.215,97 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ): 22.326,58 ΕΥΡΩ

Λαύριο 30.05.2017
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Θεωρήθηκε
Λαύριο 30.05.2017

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου &
Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
nitsa@lavrio.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Προμηθευτής στη συνέχεια θα ονομάζεται ο μειοδότης -  μειοδότες που θα αναδειχθεί –

αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την

εκτέλεση της προμήθειας.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και η διάρκεια ισχύος της είναι ένα (1)  έτος ή

μέχρι τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου, χωρίς

η Αναθέτουσα Αρχή να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών

που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα,

κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά, συντήρηση και διακίνηση των προϊόντων στα σημεία

παράδοσης.

Οι ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές και

δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,  υπό την προϋπόθεση

ότι οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της συνολικής δαπάνης της σύμβασης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 22.326,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 13% ή 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών.

Άρθρο 2

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
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ü Του Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ü Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013

(ΦΕΚ Α΄18)

ü Του Ν.  4314/2014  (Α'  265)  “Α)  Για τη διαχείριση,  τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,  τροποποίηση του ν.  3419/2005 (Α'  297) και άλλες διατάξεις”

και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για

την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

ü Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

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

ü Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

ü Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»

ü Του Ν.  3886/2010  (Α'  173)  «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»

ü Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

ü Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”

ü Του Ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

ü Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

ü Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

ü Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

Θέματα”

ü Του ΠΔ/τος 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια

έγγραφα και στοιχεία”
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ü Του ΠΔ/τος 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

ü Της αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

ü Της αρ. 56902/215/02.06.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1924) του Υπουργού Οικονομίας &

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,  έστω και αν

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών.

3. Η υπ’  αριθμ.12/2017  μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα

παραρτήματα αυτής.

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

5. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του

διαγωνισμού.

Άρθρο 4

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό

δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ.  Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων,

προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  επί της

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.964,10 € 79,30 €

Β1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.061,97 € 21,24 €

Γ1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΑΠΗ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

3.630,00 € 72,60 €
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Δ1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
(ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

1.623,50 € 32,47 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 5.071,40 € 101,43 €

Β2 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
(ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ)

2.865,00 € 57,30 €

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης,  σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, ήτοι έντεκα (11) μήνες.

Άρθρο 5

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα δέκα (10)

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος

μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,  εφόσον τούτο ζητηθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή,  πριν από τη λήξη της,  με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72  του Ν.4412/2016  κατ'  ανώτατο όριο για

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,  τα

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε

οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,  εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.  Στην τελευταία περίπτωση,  η

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί

Οικονομικοί Φορείς.

Άρθρο 6

Για όλα τα είδη τροφίμων η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη

διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και

η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, με την προσκόμιση τιμολογίων που θα

συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του
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άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δε διαπιστώσει

κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των προϊόντων.

Άρθρο 7

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,  σε κάθε προσφέροντα που έχει

υποβάλει αποδεκτή προσφορά,  σύμφωνα με το άρθρο 100  του Ν.  4412/2016,  εκτός από τον

προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης

επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον

αυτός προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Άρθρο 8

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός

προθεσμίας είκοσι (20)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  Το

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό

(5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία,  κηρύσσεται έκπτωτος,  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε

την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του Ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 9

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που

συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές οφείλουν χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνουν την

εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών,  να εφοδιάσουν τις δομές του Νομικού

Προσώπου με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων.
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Η παραγγελία θα δίνεται στους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικώς. Παραγγελία που θα δίνεται

σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές

να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατωτέρω σημεία:

1. Κτίριο ΚΑΠΗ Κερατέας, οδός Ευεργέτου Κωνσταντίνου Πρίφτη, Κερατέα

2. Κτίριο ΚΑΠΗ Λαυρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου & Συγγρού, Λαύριο

3. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερατέας,  Βασιλίσης Σοφίας 38, Κερατέα

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και στο τέλος κάθε μήνα θα

εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις

τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 10

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα είδη τροφίμων θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις

προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά

που προβλέπουν οι όροι αυτοί, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και κατάλληλα

από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας, κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε,

μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω βεβαιώσεων.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και οι δαπάνες αποστολής

των νέων προς αντικατάσταση των ακατάλληλων βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

όσων κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης

της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα,  επιφυλλασόμενης της Υπηρεσίας να

ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή.

Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις

νόμιμες συνέπειες.  Επίσης,  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί

πρόστιμο,  το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που

προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις

νόμιμες συνέπειες.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων,  κηρύσσεται

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές

παραγγελίες.

Άρθρο 11
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Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και

μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 12

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε

δυνατή προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτησή της,  με βάση τις αρχές της

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση

της διαφοράς, τότε για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια κατά τόπο είναι τα

Δικαστήρια της Αθήνας.

Λαύριο 30.05.2017
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Θεωρήθηκε
Λαύριο 30.05.2017

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου &
Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
nitsa@lavrio.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι Α’  ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων &
Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Να τηρούν τα εθνικά και διεθνή
πρότυπα ποιότητας. Να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας
τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης.
Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή,
κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας
ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ).

Σε όλα τα προϊόντα, οι συσκευασίες να μη φέρουν σχισίματα ή ελαττώματα.

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο 400  gr  πλήρες άριστης ποιότητας,  μερικώς αποβουτυρωμένο που
αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με ¼ μέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου.

Ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική ψιλή 1kg, άριστης ποιότητας ελληνικής παραγωγής, απαλλαγμένη από
ξένες ύλες τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία.  Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

Κακάο ρόφημα σε σκόνη 1kg, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

Καλαμάκια ροφήματος, πλαστικά, χρωματιστά, σπαστά, εξαιρετικής ποιότητας, σε συσκευασία των
100 τεμαχίων.

Καφές espresso  αλεσμένος,  σε συσκευασία των 250  gr  τυποποιημένος και συσκευασμένος με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

Καφές ελληνικός σε συσκευασία 1kg  τυποποιημένος  με πλούσιο καϊμάκι,  έντονο άρωμα,
διαλεκτούς κόκκους, ισορροπημένη γεύση, συσκευασμένος με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

Καφές φίλτρου (γαλλικός) σε συσκευασία 500gr τυποποιημένος και συσκευασμένος με ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους, απαλλαγμένος από ξένες ύλες.

Καφές στιγμιαίος τύπου ΝΕΣ σε συσκευασία 200gr τυποποιημένος και συσκευασμένος με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστο 1 έτους.
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Τσάι του βουνού, χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων και συντηρητικά σε συσκευασία των 50gr.

Τσάι σε ατομικά φακελάκια (συσκευασία 20 φακελάκια Χ 1,5gr), χωρίς προθήκη τεχνητών
αρωμάτων και συντηρητικά.

Υποκατάστατο ζάχαρης (ζαχαρίνη)  σε ταμπλέτες (συσκευασία 300 ταμπλετών).

Υποκατάστατο ζάχαρης (ζαχαρίνη) σε ατομικό φακελάκι (stick) (συσκευασία 100 τεμαχίων)

Φιαλίδιο βουτανίου, 450gr, για συσκευές γκαζιού συμβατές με την Campingaz El Greco.

Φίλτρα καφέ χάρτινα, διαστάσεων 1Χ4, σε συσκευασία των  80 τεμαχίων.

Χαμομήλι, για παρασκευή ροφήματος, τυποποιημένο σε ατομικά φακελάκια (συσκευασία 20
φακελάκια Χ 1,0gr).

Αεριούχο ποτό τύπου cola  (330ml),  τυποποιημένο,   σε μεταλλική ή πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων. Να είναι ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.

Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό (330 ml), τυποποιημένη, σε μεταλλική ή πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων. Να είναι ευρέως διαδεδομένη στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.

Αεριούχος πορτοκαλάδα (330 ml) τυποποιημένη, σε μεταλλική ή πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων. Να είναι ευρέως διαδεδομένη στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.

Αεριούχο ποτό τύπου sprite  (330ml),  τυποποιημένο,  σε μεταλλική ή πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων. Να είναι ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ
και παντοπωλεία.

Εμφιαλωμένο νερό σε πλαστικό μπουκάλι των 500ml,  σε συσκευασία 24  τεμαχίων.   Το προϊόν να
είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος,  να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις και να μην περιέχει πρόσθετες
ουσίες. Στο μπουκάλι να αναγράφονται ο αριθμός έγκρισης, η ημερομηνία λήξεως, το PH, η
αγωγιμότητα, η πηγή υδροληψίας, η εμφιάλωση, η ολική σκληρότητα, τα ανιόντα, τα κατιόντα.

Μαργαρίνη τύπου soft (κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί), σε συσκευασία πλαστικό κύπελλο των
250gr,  άριστης ποιότητας,  φυτικής προέλευσης με βούτυρο,  με 60%  λιγότερα κορεσμένα λιπαρά
από το βούτυρο αγελάδος. Συσκευασία τυποποιημένη, σφραγισμένη αεροστεγώς και επιπλέον
καπάκι φύλαξης. Εξωτερικά θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών. Προϊόν αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης (τύπου
Flora).

Μαρμελάδα ελληνική με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας,  τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία από γυαλί, βάρους 280gr. Να αποτελείται 100% από φρούτα και χυμούς φρούτων και
να μην περιέχει συντηρητικά και χρώματα. Να είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Προϊόν αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης (τύπου Spin
Span).

Μέλι ελληνικό, αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά,
τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους  900-1000gr. Εξωτερικά της συσκευασίας
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να αναγράφονται ευδιάκριτα η ονομασία, τα συστατικά, η προέλευση, τα γραμμάρια, το όνομα ή η
εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή.

Φρυγανιές άριστης ποιότητας,  τυποποιημένες σε αεροστεγή συσκευασία 2 τεμαχίων,  βάρους 250-
260gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία
λήξης.

Ψωμί για τοστ, σίτου, σε συσκευασία των 700gr, το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα
πληροί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία
λήξης.

Τυρί κίτρινο τύπου γκούντα,  εγχώριο σε φέτες,  άριστης ποιότητας συσκευασμένο κατάλληλα με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Προϊόν ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά.

Κονιάκ (αλκοολούχο ποτό)  σε γυάλινη φιάλη των 350gr,  με αναγραφόμενη ευκρινώς την
ημερομηνία λήξης και την προέλευση.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

Κρέμα Βανίλια από γάλα αγελάδος,  σε πλαστική συσκευασία 180  gr,  από 100%  φρέσκο ελληνικό
γάλα, άριστης ποιότητας. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης.

Κουλούρια γλυκά (ποικιλία διαφόρων γεύσεων), άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες και
ανεπιθύμητες οσμές.

Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος, σε πλαστική συσκευασία 180 gr, από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα,
άριστης ποιότητας.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης.

Σφολιατοειδή (αλμυρά και γλυκά), άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, φρέσκα, ποικιλία
διαφόρων γεύσεων.

Λαύριο 30.05.2017
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Θεωρήθηκε
Λαύριο 30.05.2017

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ: ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ Α1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ
13%

ΑΞΙΑ ΦΠΑ
24%

1. Γάλα πλήρες
συμπυκνωμένο 400 gr. 15511600-9 Κουτί 300

2. Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg. 15831200-4 Τεμάχιο 86

3. Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 1kg. 15841000-5 Τεμάχιο 18

4.
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε
συσκευασία των 100 τμχ.

39221200-9 Συσκευασία  25

5.
Καφές espresso αλεσμένος
σε συσκευασία 250 gr
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 72

6.
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 1kg
τυποποιημένος.

15861000-1 Κιλό 100

7.
Καφές φίλτρου (γαλλικός)
σε συσκευασία 500gr
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 10

8.
Καφές στιγμιαίος τύπου
ΝΕΣ σε συσκευασία 200gr,
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 36

9. Τσάι του βουνού σε
σακουλάκι των 50 gr. 15863000-5 Τεμάχιο 36

10.
Τσάι σε (συσκευασία 20
φακελάκια μίας χρήσης Χ
1,5gr).

15864100-3 Συσκευασία 50

11. Υποκατάστατο ζάχαρης
(ζαχαρίνη)  σε ταμπλέτες 15831000-2 Συσκευασία 15
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(συσκευασία 300
ταμπλετών).

12.

Φιαλίδιο βουτανίου,
450gr, για συσκευές
γκαζιού συμβατές με την
Campingaz El Greco.

09122000-0 Τεμάχιο 60

13. Φίλτρα χάρτινα Καφέ 1x4. 15000000-8 Τεμάχιο 10

14.
Χαμομήλι (σε συσκευασία
20 φακέλων μιας χρήσης Χ
1,0gr).

15865000-9 Συσκευασία 20

15.

Αεριούχο ποτό τύπου cola
(330ml)  σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των
6 τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 30

16.

Πορτοκαλάδα χωρίς
ανθρακικό (330 ml) σε
μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6
τεμαχίων.

15982000-5 Συσκευασία 90

17.

Αεριούχος πορτοκαλάδα
(330 ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των
6 τεμαχίων.

15982000-5 Συσκευασία 80

18.

Αεριούχο ποτό τύπου
sprite (330ml) σε
μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6
τεμαχίων.

15982000-5 Συσκευασία 80

19.
Εμφιαλωμένο νερό 500ml
(σε συσκευασία 24
τεμαχίων).

15981100-9 Συσκευασία 80

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ: ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ Β1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο
400 gr. 15511600-9 Κουτί 400

2 Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg. 15831200-4 Τεμάχιο 45

3
Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 125gr,
τυποποιημένο.

15841000-5 Τεμάχιο 5

4
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε συσκευασία
των 100 τμχ.

39221200-9 Συσκευασία  3

5
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 485 gr.
τυποποιημένος.

15861000-1 Τεμάχιο 30

6 Καφές στιγμιαίος τύπου ΝΕΣ
σε συσκευασία 200gr. 15861000-1 Τεμάχιο 6

7

Μαργαρίνη, φυτικής
προέλευσης,soft, με
βούτυρο, σε πλαστικό
κύπελλο 250gr (τύπου Flora).

15431100-9 Τεμάχιο 5

8

Μαρμελάδα ελληνική με
γεύση φρούτων
τυποποιημένη σε
συσκευασία από γυαλί,
βάρους 280 gr. (τύπου Spin
Span).

15332290-3 Τεμάχιο 10

9

Μέλι ελληνικό, θυμαρίσιο,
τυποποιημένο σε κατάλληλη
γυάλινη συσκευασία,
βάρους  900-1000 gr.

15831600-8 Τεμάχιο 4
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10
Τσάι σε (συσκευασία 20
φακέλων μίας χρήσης Χ
1,5gr).

15864100-3 Συσκευασία 30

11 Φρυγανιές σε συσκευασία 2
τεμαχίων 250-260gr. 15821110-3 Συσκευασία 20

12
Χαμομήλι (σε συσκευασία 20
φακέλων μιας χρήσης Χ
1,0gr).

15865000-9 Συσκευασία 30

13 Ψωμί του τοστ (συσκευασία
700 gr). 15811000-6 Συσκευασία 40

14 Τυρί τύπου Gouda σε φέτες,
σε συσκευασία των 200gr 15000000-8 Συσκευασία 100

Σύνολο

Φ.Π.Α. 13%

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β1

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ: ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ Γ1: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1 Κουλούρια γλυκά (ποικιλία διαφόρων
γεύσεων) 15813000-0 Κιλό 340

2 Σφολιατοειδή άριστης ποιότητας,
φρέσκα, ποικιλία διαφόρων γεύσεων 15810000-9 Κιλό 35

3 Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr. 15500000-3 Τεμάχιο 250

4 Κρέμα Βανίλια από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr. 15500000-3 Τεμάχιο 250

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ1

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ: ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ Δ1: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1 Κουλούρια γλυκά (ποικιλία διαφόρων
γεύσεων) 15813000-0 Κιλό 45

2 Κέικ βανίλια-σοκολάτα 15812000-3 Κιλό 45

3 Σφολιατοειδή άριστης ποιότητας,
φρέσκα, ποικιλία διαφόρων γεύσεων 15810000-9 Κιλό 45

4 Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος,  σε
πλαστική συσκευασία 180 gr. 15500000-3 Τεμάχιο 280

5 Κρέμα Βανίλια από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr. 15500000-3 Τεμάχια 280

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ1

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ: ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

13%
ΑΞΙΑ ΦΠΑ

24%

1. Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο
400 gr. 15511600-9 Κουτί 900

2. Ζάχαρη λευκή ψιλή σε
συσκευασία 1kg. 15831200-4 Τεμάχιο 100

3.
Κακάο ρόφημα σκόνη σε
συσκευασία 125gr,
τυποποιημένο.

15841000-5 Κιλό 3

4.
Καλαμάκια πλαστικά
ροφήματος σε συσκευασία των
100 τμχ.

39221200-9 Συσκευασία 10

5.
Καφές ελληνικός σε
συσκευασία 485 gr.
τυποποιημένος.

15861000-1
Κιλό 120

6.
Καφές φίλτρου (γαλλικός) σε
συσκευασία 500gr
τυποποιημένος.

15861000-1
Τεμάχιο 50

7.
Καφές στιγμιαίος τύπου ΝΕΣ σε
συσκευασία 200gr,
τυποποιημένος.

15861000-1
Τεμάχιο 10

8. Κονιάκ σε γυάλινη φιάλη 350gr  15900000-7 Τεμάχιο 10

9.
Τσάι σε (συσκευασία 20
φακελάκια μίας χρήσης Χ
1,5gr).

15864100-3 Συσκευασία 60

10.

Υποκατάστατο ζάχαρης
(ζαχαρίνη) σε ατομικό φακελάκι
(stick), σε συσκευασία 100
τεμαχίων

15831000-2 Συσκευασία 10

11. Φίλτρα Καφέ χάρτινα 1x4 15000000-8 Τεμάχιο 24
12. Χαμομήλι (σε συσκευασία 20 15865000-9 Συσκευασία 40



27

φακέλων μιας χρήσης Χ 1,0gr).

13.

Αεριούχο ποτό τύπου cola
(330ml)  σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία      150

14.

Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό
(330 ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 205

15.
Αεριούχος πορτοκαλάδα (330
ml) σε μεταλλική ή πλαστική
συσκευασία των 6 τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 121

16.

Αεριούχο ποτό τύπου sprite
(330ml) σε μεταλλική ή
πλαστική συσκευασία των 6
τεμαχίων

15982000-5 Συσκευασία 67

17. Εμφιαλωμένο νερό 500ml (σε
συσκευασία 24 τεμαχίων). 15981100-9 Συσκευασία 100

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ: ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ Β2: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

1 Κουλούρια γλυκά (ποικιλία διαφόρων
γεύσεων)

15813000-0 Κιλά 250

2 Σφολιατοειδή άριστης ποιότητας,
φρέσκα, ποικιλία διαφόρων γεύσεων

15810000-9 Κιλά 35

3 Ρυζόγαλο από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr.

15500000-3 Τεμάχιο 250

4 Κρέμα Βανίλια από γάλα αγελάδος, σε
πλαστική συσκευασία 180 gr.

15500000-3 Τεμάχιο 250

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β2

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

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

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

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

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

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

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

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

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).
4   ο.π. υποσ. 3.
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του
πδ 118/2007.
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της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας αντίρρηση,  αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση

εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,  σύμφωνα με το

άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση

ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας

και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να

εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

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

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

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

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.



33

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/  της υπ αριθ .....  σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας αντίρρηση,  αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της

σύμβασης8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας

και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να

εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6168]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19500]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ – ΑΙΚ. ΝΤΕΛΗ]
- Τηλέφωνο: [22923 20147 & 22923 20145]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [nitsa@lavrio.gr, nteli@lavrio.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.lavreotiki.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
& ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ]
CPV: 15511600-9, 15831200-4, 15841000-5, 39221200-9, 15861000-1, 15863000-5, 15864100-3,
15831000-2, 09122000-0, 15000000-8, 15865000-9, 15982000-5, 15981100-9, 15431100-9,
15332290-3, 15831600-8, 15821110-3, 15811000-6, 15811000-6, 15811000-6, 15811000-6,
15811000-6, 15811000-6, 15542200-1, 15813000-0, 15810000-9, 15500000-3
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Α/Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 43402]

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση,  ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε το μέρος V  κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε)  Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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

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

[……]
[……]

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

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

Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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

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

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

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

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

[]Ναι []Όχι

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

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

6. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

7. δωροδοκίαix,x·

8. απάτηxi·

9. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

10. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiii·

11. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xviii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε
άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Α: Καταλληλότητα

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

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

[…]

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής,  της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,  των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L  124  της 20.5.2003,  σ.  36).  Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
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Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78  “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,  οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2  της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

ix Σύμφωνα με άρθρο 73  παρ.  1  (β).  Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  αναφέρεται ως
“διαφθορά”.

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ.  1)  και στην παράγραφο 1  του άρθρου 2  της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»  (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1  της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.  3691/2008  (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011,  για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ
L  101  της 15.4.2011,  σ.  1)  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.  4198/2013  (ΦΕΚ
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215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε),  τους διαχειριστές,  β)  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxii Σημειώνεται ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 73  παρ.  3  περ.  α  και β,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,  σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2  του άρθρου 73,  πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv .  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ.  4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix Πρβλ άρθρο 48.

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ.  στ παρ.  4  του άρθρου 73  που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.


