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ΡΕΘΥΜΝΟ, 03- 02 -2015
ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 2094
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αφού λάβαμε υπόψη :
1)
Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει
ασάφεια, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις
του Ν. 2285/95.
2)
το Ν.2286/95 «Προμήθειες του ∆ημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3) το Ν. 3463/06, ∆.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4)
το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5) το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014)
6)
το Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»
7)
την Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονομιίας Αντ. & Ναυτιλίας
για τα όρια των ∆ιαγωνισμών
8) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Αριθμ Φ.Ε.Κ. 240/12-12-2012 τεύχος Α’
9) Την εγκύκλιο 3/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών
10) Το άρθρο 43 του Π∆ 60/2007
11) Τις Π.Α.Υ. 390/2015 , 387/2015, 388/2015, 389/2015, 391/2015 και
392/2015.
12)Τη με αριθ.65/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης
27.527,70
ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 10-6061.003 «Παροχή εβαπορέ γάλακτος
Σχολικών Φυλάκων» για ποσό 2.053,92 ευρώ, Κ.Α. 20-6061.003 «Παροχή εβαπορέ
γάλακτος» για ποσό 11.710,00 ευρώ, Κ.Α. 30-6061.003 «Παροχή εβαπορέ γάλακτος»
για ποσό 5.341,23,00 ευρώ, Κ.Α. 35-6061.003 «Παροχή εβαπορέ γάλακτος» για ποσό
3.492,18 ευρώ, του ΚΑ 15-6061.003 για ποσό 4.930,44 ευρώ.
13) Τη με αριθ. 65/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης
29.670,41 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 15-6495.001 «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου
Ρεθύμνης»

ΑΡΘΡΟ 1°
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους
εργαζόμενους (μόνιμους και αορίστου χρόνου) του ∆ήμου Ρεθύμνης μέχρι 31-12-2015
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και τη Σίτιση των 140 μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνης με την προμήθεια
έτοιμου φαγητού πλήρους μεσημεριανού γεύματος μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους
2014-2015.
ΑΡΘΡΟ 2°
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του

διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ∆ημαρχείο Ρέθυμνου (Κουντουριώτη 80)) στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.15π.μ.. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο ∆ήμο στη διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 10
παρ.1 εδάφιο β) της παρούσης. Ο πρόχειρος διαγωνισμός
θα διενεργηθεί με
ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 3o
Πληροφορίες
του
Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφείο Προμηθειών
∆ήμου Ρεθύμνης στο Α∆ΕΛΕ (πρώην δήμος Αρκαδίου).Το Γραφείο Προμηθειών του
∆ήμου Ρεθύμνης έχει τηλ. 2831341038 Αρμόδια υπάλληλος Σπυριδάκη Μαρία .
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆εκτοί στο ∆ιαγωνισμό
Στο ∆ιαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές και αντιπρόσωποι που διαθέτουν τα προς
προμήθεια είδη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆απάνη—Χρηματοδότηση της Προμήθειας
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του προϋπολογισμού του ∆ήμου Ρεθύμνης
και από ειδικές πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν τη σίτιση των
μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΥΣ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆απάνη χωρίς ΦΠΑ

24.360,80

∆απάνη Φ.Π.Α 13%
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ευρώ

3.166,904

Ευρώ

27.527,704

Ευρώ

Η δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους εργαζόμενους του ∆ήμου έχει
προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 27,527,704 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
13% και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού του ∆ήμου Ρεθύμνης ως
ακολούθως.:
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Κ.Α. 10-6061.003 με περιγραφή «Παροχή εβαπορέ γάλακτος Σχολικών Φυλάκων»
Κ.Α. 20-6061.003 με περιγραφή

«Παροχή εβαπορέ γάλακτος»

Κ.Α. 30-6061.003 με περιγραφή

«Παροχή εβαπορέ γάλακτος»

Κ.Α. 35-6061.003 με περιγραφή

«Παροχή εβαπορέ γάλακτος»

Κ.Α. 15-6061.003 με περιγραφή

«Παροχή εβαπορέ γάλακτος»

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
∆απάνη χωρίς ΦΠΑ

26.257,00

Ευρώ

∆απάνη Φ.Π.Α 13%

3.413,41

Ευρώ

29.670,41

Ευρώ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η δαπάνη για την προμήθεια
ημερήσιων συσσιτίων στους μαθητές του Μουσικού
Σχολείου Ρεθύμνου έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 29.670,41 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15-6495.001 «Σίτιση
μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» του προϋπολογισμού του ∆ήμου Ρεθύμνης οικ.
Έτους 2015.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο διαγωνισμός αφορά τις παρακάτω προμήθειες σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές
προδιαγραφές – ενδεικτικό προυπολογισμό για την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
καταθέσουν προσφορά για:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΥΣ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ενδεικτικού
προϋπολογισμού 27,530,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει τους
σχετικούς Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού του ∆ήμου Ρεθύμνης οικ. Έτους 2015.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ενδεικτικού
προϋπολογισμού 29.670,41 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε.
15-6495.001
«Σίτιση
μαθητών
Μουσικού
Σχολείου
Ρεθύμνου»
του
προϋπολογισμού του ∆ήμου Ρεθύμνης οικ. Έτους 2015.
Η σύναψη εκτέλεσης προμήθειας θα εκτελεστεί από το ∆ήμο Ρεθύμνης για την Α’
Κατηγορία και από το Τμήμα Παιδείας του ∆ήμου Ρεθύμνης για την Β’ κατηγορία.
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο μαζί με την προσφορά τους, με ποινή
αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή τους φορείς ή των ακριβών
αντιγράφων τους εκτός από την εγγυητική επιστολή που κατατίθεται πρωτότυπη τα
παρακάτω δικαιολογητικά (ανά περίπτωση, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο).
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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Γενικά στοιχεία των υποψηφίων που θα περιλαμβάνουν:
1. Τα στοιχεία ταυτότητας (επί φυσικών προσώπων), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο
(επί ενώσεων προμηθευτών ).
2. Προκειμένου για ενώσεις ή κοινοπραξίες, τα στοιχεία ταυτότητας του νόμιμου
εκπροσώπου τους, του αναπληρωτή του και του αντικλήτου, καθώς και τα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπησή της.
3. Την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων
και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, όλων των ανωτέρω προσώπων.
4. Υπεύθυνη δήλωση όλων των συμμετεχόντων κάθε διαγωνιζόμενου σχήματος ότι :
Αποδέχονται τη συμμετοχή τους σε αυτό, έλαβαν γνώση των τευχών του διαγωνισμού και
ότι τα περιεχόμενα στην προσφορά στοιχεία είναι αληθή , δεν έχουν αποκλεισθεί
τελεσίδικα από διαγωνισμούς κάποιας άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν προγενέστερες συμβατικές τους υποχρεώσεις.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο .
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νομικά πρόσωπα .
γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ).
δ) συνεταιρισμοί.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο μαζί με τη
προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού, εις διπλούν:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, που είναι το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,
δηλαδή :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

27.527,704 €

550,00 €

∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(κατόπιν στρογγυλοποίησης) που αφορά στη συνολική προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για
τους δικαιούχους εργαζόμενους του ∆ήμου για την οποία υποβάλλεται προσφορά, θα
απευθύνεται στο ∆ήμο Ρεθύμνης και θα ισχύει για τουλάχιστον δυο μήνες μετά την
ημερομηνία του διαγωνισμού. Bεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας,
που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι
συντεταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
(2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
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αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
(3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν εχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριοτητας
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
(5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους
με
οποιαδήποτε
σχέση
εργασίας
στην
επιχείρηση
του
συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. Σε κάθε
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των
εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενημερότητα
όλων των μελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του ∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων
για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό, κατάσταση
προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο
∆.Σ. για τις Α.Ε., το ∆ιαχειριστή για τις Ε.Π.Ε., και το Νόμιμο εκπρόσωπο για τις Ο.Ε. και
Ε.Ε., τον ιδιοκτήτη, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) στην οποία θα φαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος (πλην του
Ι.Κ.Α. οι ασφαλισμένοι του οποίου απεικονίζονται στην προαναφερόμενη θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού) στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης,
ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της.
(6) Αποδεικτικό ∆ημοτικής Ενημερότητας ∆ήμου Ρεθύμνης.
β) Οι αλλοδαποί:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται παραπάνω.
(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς
καταλόγους.
(3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ.1 εδαφ.α)3 της
παρούσης διακήρυξης.
(4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση (4)
του α) εδαφίου.
(5) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου.
(6) Αποδεικτικό ∆ημοτικής Ενημερότητας ∆ήμου Ρεθύμνου
γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου.
Επιπλέον απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν
τροποποιήσεις του (γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
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όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’
του άρθρου 1 της παρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) με την εξής
διαφοροποίηση:
Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίστοιχα) το καταστατικό της
εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί της.
Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο
ορίζεται ο ∆ιαχειριστής της Εταιρείας
Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόμιμοι
Εκπρόσωποί της με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.
δ) Οι συνεταιρισμοί:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται παραπάνω.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση (4)
του α) εδαφίου .
(3) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου.
(4) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών
της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. Η
κάθε ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του
ΕΚΠΟΤΑ.
2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό τα εξής:
(1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από
διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
(2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και
τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στην περίπτωση μη αποδοχής να αναφέρουν τα
σημεία εκείνα που διαφωνούν προκειμένου να αξιολογηθούν (παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ
11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ).
(3) Υπεύθυνη ∆ήλωση
του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης.
3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη
δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου
της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
4. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά , εκτός από την εγγυητική επιστολή και τις υπεύθυνες
δηλώσεις που προσκομίζονται πρωτότυπες, προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή τους φορείς ή των
ακριβών αντιγράφων τους. Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών
αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
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5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του
υπογράφοντα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να
υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.
Συγκεκριμένα:
Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οφείλουν επίσης να
προσκομίζουν την ταυτότητά τους.
Οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο
κ.λ.π.)
ο οποίος προσέρχεται
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλο
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τις περιπτώσεις των αντίστοιχων
εταιρειών νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή ή τους
διαχειριστές της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει σαφώς από τη συστατική
πράξη της εταιρείας ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν
απαγορεύεται να μεταβιβάσουν παρόμοιο δικαίωμα σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές η
εξουσιοδότηση θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου ή
του διαχειριστή ή των διαχειριστών που εκπροσωπούν την εταιρεία από αρμόδια αρχή ή
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται:
Α) το πρόσωπο που θα καταθέσει το φάκελο της προσφοράς και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής στη δημοπρασία και
Β) το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για
λογαριασμό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της σύμβασης σε
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Όταν πρόκειται για νομίμους εκπροσώπους οι διαχειριστές της εταιρείας οι οποίοι βάσει
της συστατικής πράξης (καταστατικού) δε δύνανται να ενεργούν « μεμονωμένα», αλλά
από «κοινού» για λογαριασμό της εταιρείας, στην περίπτωση αυτή η νόμιμη
εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των
λοιπών νομίμων εκπροσώπων ή διαχειριστών από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή και όπου η εταιρεία εκπροσωπείται και συμμετέχει με
τρίτο πρόσωπο, η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό από «κοινού» ( το
σύνολο των νομίμων εκπροσώπων και των διαχειριστών).
Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται:
α) το πρόσωπο που θα καταθέσει τον φάκελο της προσφοράς και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής στη δημοπρασία και
β) το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για
λογαριασμό της για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της συμβάσεως σε
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού..
Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόμενο
αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό για την ανάληψη της
δημοπρατουμένης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής.
Εφ όσον οι ατομικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους
τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, δήλωση εκπροσώπησης του Ν.1599/86,
θεωρημένη του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ∆ημοπρασία περισσότερες από μια
εταιρεία ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές
εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μια με την οποία θα
συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γενικά στοιχεία των υποψηφίων που θα περιλαμβάνουν:
1. Τα στοιχεία ταυτότητας (επί φυσικών προσώπων), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο
(επί ενώσεων προμηθευτών ).
2. Προκειμένου για ενώσεις ή κοινοπραξίες, τα στοιχεία ταυτότητας του νόμιμου
εκπροσώπου τους, του αναπληρωτή του και του αντικλήτου, καθώς και τα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπησή της.
3. Την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων
και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, όλων των ανωτέρω προσώπων.
4. Υπεύθυνη δήλωση όλων των συμμετεχόντων κάθε διαγωνιζόμενου σχήματος ότι :
Αποδέχονται τη συμμετοχή τους σε αυτό, έλαβαν γνώση των τευχών του διαγωνισμού και
ότι τα περιεχόμενα στην προσφορά στοιχεία είναι αληθή , δεν έχουν αποκλεισθεί
τελεσίδικα από διαγωνισμούς κάποιας άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν προγενέστερες συμβατικές τους υποχρεώσεις.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο .
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νομικά πρόσωπα .
γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ).
δ) συνεταιρισμοί.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο μαζί με τη
προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού, εις διπλούν:
Α) Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που είναι το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή ποσό 29.670,41 Χ 2
% = 595,00 € (κατόπιν στρογγυλοποίησης)
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
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κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (4) και (5) εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό. To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των
εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ & ΑΕ (δηλαδή ασφαλιστική ενημερότητα όλων
των μελών του ∆Σ για την ΑΕ, του ∆ιαχειριστή των ΕΠΕ, όλων των εταίρων για τις ΟΕ και
ΕΕ)
θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που
είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα
κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει έδρα της. Σε περίπτωση που η
κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο
συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης
αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα
βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα
υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
5.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Αποδεικτικό ∆ημοτικής Ενημερότητας ∆ήμου Ρεθύμνης.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των
λοιπών τευχών του διαγωνισμού, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των
γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους
οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισμούς
των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή
ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε
διαγωνισμούς του ∆ημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης».
8. Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων
και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των
τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του
καταναλωτή.
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για
αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι διώκονται ποινικά ή βαρύνονται με
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση
διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων ή με
κατάσχεση
ακατάλληλων
εμπορευμάτων,
σε
περίπτωση
δε,
που
οι
διαγωνιζόμενοι είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους
και οι θυγατρικές τους με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό
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πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση
των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων και να μην μετέχουν
ή μετείχαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα
του ιδίου ή παρεμφερούς αντικειμένου και σκοπού, που διώκονται ποινικά ή
έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση
ακατάλληλων εμπορευμάτων. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν
υπεύθυνη δήλωση.
Β) Οι αλλοδαποί:
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται παραπάνω.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (4) και
(5) του εδαφίου (α) για τους έλληνες πολίτες.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
5. Αποδεικτικό ∆ημοτικής Ενημερότητας ∆ήμου Ρεθύμνης.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των
λοιπών τευχών του διαγωνισμού, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των
γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους
οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισμούς
των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
ισχύει μέχρι την
κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή
ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε
διαγωνισμούς του ∆ημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης».
7. Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων
και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των
τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του
καταναλωτή.
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για
αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι διώκονται ποινικά ή βαρύνονται με
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση
διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων ή με
κατάσχεση
ακατάλληλων
εμπορευμάτων,
σε
περίπτωση
δε,
που
οι
διαγωνιζόμενοι είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους
και οι θυγατρικές τους με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό
πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση
των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων και να μην μετέχουν
ή μετείχαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα
του ιδίου ή παρεμφερούς αντικειμένου και σκοπού, που διώκονται ποινικά ή
έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση
ακατάλληλων εμπορευμάτων. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν
υπεύθυνη δήλωση.
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Γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) υποβάλλουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο
εγγράφου. Επιπλέον απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι
τυχόν τροποποιήσεις του με την εξής διαφοροποίηση :
1. Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. , το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι της.
2. Οι Ε.Π.Ε. , το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζεται ο ∆ιαχειριστής της
Εταιρείας.
3. Οι Α.Ε. , το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι της
με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ
∆) Οι συνεταιρισμοί :
1.. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται παραπάνω.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) για τους έλληνες πολίτες.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
5. Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας δήμου Ρεθύμνης.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των
λοιπών τευχών του διαγωνισμού, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των
γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους
οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισμούς
των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή
ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε
διαγωνισμούς του ∆ημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης».
7. Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων
και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των
τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του
καταναλωτή.
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για
αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι διώκονται ποινικά ή βαρύνονται με
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση
διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων ή με
κατάσχεση
ακατάλληλων
εμπορευμάτων,
σε
περίπτωση
δε,
που
οι
διαγωνιζόμενοι είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους
και οι θυγατρικές τους με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό
πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση
των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων και να μην μετέχουν
ή μετείχαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα
του ιδίου ή παρεμφερούς αντικειμένου και σκοπού, που διώκονται ποινικά ή
έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση
ακατάλληλων εμπορευμάτων. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν
υπεύθυνη δήλωση.
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Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών
της Ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. Η
κάθε ένωση Προμηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά όπως ορίζει το άρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται
από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού
είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με τη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι
εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να
υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ,
από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη
χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας
Ελλάδος.
ΣΤ) Επιπλέον δικαιολογητικά
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο προσφέρων, ο οποίος υποχρεούται να
κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία
θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης με αναφορά του απαιτούμενου
τύπου καθώς και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της
ποιότητας.
3. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα
ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς προμήθεια είδους, ανεξάρτητα από τη συμβατική
σχέση τους με την επιχείρηση.
4. Νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων ή άδεια λειτουργίας
καταστήματος εστιατορίου εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. που βρίσκεται η έδρα του
καταστήματος με σύμφωνη γνώμη της ∆ιεύθυνσης ∆ημόσιας Υγείας της Περιφέρειας
Κρήτης.
5. Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εμπλέκονται στην παρασκευή και
σερβίρισμα φαγητών.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την
μεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο και η προσκόμιση βεβαίωσης,
από την αρμόδια υπηρεσία, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφορά και υγιεινής των τροφίμων.
7. Πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου (τελευταίου μήνα) της επιχείρησης που να πιστοποιεί
ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την
∆ιεύθυνση ∆ημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.
Ζ) Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να
διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική
και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετεχόντων, οφείλουν να
προσκομίσουν τα κάτωθι:
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Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή
δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης για τις (3) τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις / πωλήσεις των τελευταίων
τριών χρόνων (ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας,
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, παραλήπτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα).
Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει την
χώρα προέλευσης των προϊόντων. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο στο οποίο
γίνεται η παρασκευή / επεξεργασία / τυποποίηση / συσκευασία των προϊόντων καθώς και
ο τόπος εγκατάστασης τους.
Εφόσον οι προσφέροντες δεν παράγουν οι ίδιοι τα προς προμήθεια είδη, μερικώς ή
ολικώς, σε δικό τους εργοστάσιο (ισχύει μόνο για την Κατηγορία Α), πρέπει να
επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της κατασκευάστριας
εταιρείας, ή του εισαγωγέα (κατάθεση ανάλογων εγγράφων που να πιστοποιείται η
ιδιότητα του εισαγωγέα), που να δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση που κατακυρώνεται η προμήθεια στο διαγωνιζόμενο. Μετά τη
σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και
μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου,
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό
παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια
της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση
έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ∆ήμο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους (για όσα αναγράφεται η διάρκεια
ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους
εκτός από το πιστοποιητικό του επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν
την διενέργεια του διαγωνισμού), θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με
αυτό.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
ή συμβολαιογράφο.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από (1) μια
εταιρίες ή ενώσεις προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ενώσεις προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο
ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μια, με την οποία θα συμμετάσχει στο
διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του
υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή
με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον
νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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Τα δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη
μετάφραση.
.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τεχνικές προδιαγραφές
Ο ∆ήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται για αγαθά άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές ανά κατηγορία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Το
γεγονός ότι τα είδη είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αιτούμενες από την
παρούσα διακήρυξη προδιαγραφές δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και
με πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των συστατικών του προσφερόμενου γάλακτος
εβαπορέ για την κατηγορία Α΄ και των ημερήσιων συσσιτίων της κατηγορίας Β΄ .
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να
υποβάλλουν στο ∆ήμο Ρεθύμνης το αργότερο μέχρι τη μέρα και την ώρα που θα οριστεί
από το ∆ήμαρχο στη διακήρυξη που θα δημοσιευτεί , την προσφορά τους με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
(Επισημαίνουμε ότι με τον όρο προσφορά εννοούμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά).
α) Προσωπικά ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μέχρι τη μέρα και την
ώρα που θα οριστεί από το ∆ήμαρχο στη διακήρυξη που θα δημοσιευτεί.
β) Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη του
διαγωνισμού εργάσιμη μέρα, συγκεκριμένα:
∆ήμος Ρεθύμνης, ∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Tμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών &
Αποθήκης, Άδελε Ρεθύμνης, 741 00, Ρέθυμνο
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων
του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια
όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που
καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
6. Στο φάκελο κάθε προσφοράς, που είτε κατατεθεί είτε αποσταλεί ταχυδρομικώς,
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (∆ήμος
Ρεθύμνης,
∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Tμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών &
Αποθήκης)
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές, εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται πρωτότυπες,
υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.6
της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται
ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής , εκπροσώπησης και η εγγύηση συμμετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Τεχνική Προσφορά) , όπου περιγράφονται με
σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, οι
οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 9 της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς πρέπει να ληφθούν
υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση μέχρι και την
παράδοση των ειδών της προμήθειας.
2) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
<< ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >>
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα,
μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο (2) αντίγραφα, επί ποινή αποκλεισμού, ο
οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
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Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής που ζητούνται, με τη σειρά που αυτά
αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης, κατάλληλα δεμένα ώστε να μην
υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους, β) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιγραφές,
prospectus. Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, επίσης σε δύο (2) αντίγραφα,
τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για
την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν (γενική και ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική έκθεση, κ.λ.π.).
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιγραφές, prospectus, δεν είναι
δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη,
μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές πρέπει να αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή καθαρά, ολογράφως και
αριθμητικά.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της
κατηγορίας που συμμετέχουν. ∆εν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται
για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.
7. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την
τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων
να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από
τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται
από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον
της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται,
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σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν.
10. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό υποβάλλει μαζί με την
προσφορά του στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των
οποίων θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε οφείλει να σημειώσει επ’ αυτών την
ένδειξη « πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα » διαφορετικά οποιοσδήποτε από τους
διαγωνιζόμενους θα δύνανται να λαμβάνει γνώση αυτών των πληροφοριών. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει δημόσια
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον των
διαγωνιζομένων, την ημέρα και την ώρα που θα οριστεί από το ∆ήμαρχο στη διακήρυξη
που θα δημοσιευτεί. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την
έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και εκπροσώπησης και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών
και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές πραγματοποιείται το άνοιγμα των
σφραγισμένων φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών από την αρμόδια
επιτροπή. Σε κάθε φάκελο του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό σημειώνεται ο αύξων
αριθμός κατά σειρά παράδοσης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταγραφή των στοιχείων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών
συμμετοχής και εκπροσώπησης και των οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν, σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που
ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς τα ξένα νομίσματα μέχρι 31/12/2015.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Προσφερόμενη τιμή-Χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης
1. Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα σε ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α που βαρύνει το ∆ήμο Ρεθύμνης.
2. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο των ειδών
που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και όχι για μέρος αυτών.
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3. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικώς σε Ευρώ, η τιμή ανά τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ καθώς και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ποινή αποκλεισμού σε διαφορετική περίπτωση.
4. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Θα παραδίδονται
τμηματικά στην αποθήκη της Οικονομικής Υπηρεσίας στο Άδελε Ρεθύμνης μετά από
εντολή προμήθειας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο.
5. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Αξιολόγηση προσφορών.
Για την αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή
κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα
παρακάτω στοιχεία:
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή
της μελέτης.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή
με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που
περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού αποκλίσεις
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 15ο
∆ασμοί - κρατήσεις - πληρωμή
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήμος απαλλάσσεται της
καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους και βάσει
των: α) τιμολογίου του προμηθευτή, β) χρηματικού εντάλματος πληρωμής και γ)
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε
νόμιμη δαπάνη.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1α του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από
την διενέργεια του διαγωνισμού.
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β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή
αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται
τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι
δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
άλλους
από
τους
3.
Ενστάσεις
που
υποβάλλονται
για
οποιουσδήποτε
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Εγγυήσεις
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το
δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί
στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του
∆ήμου Ρεθύμνης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφ' όσον το περιεχόμενο της
παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της
ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
και θα απευθύνεται στο ∆ήμο
Ρεθύμνης και θα ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την ημερομηνία του
διαγωνισμού. Βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που θα
έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26
του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω,
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υπέρ του ∆ήμου Ρεθύμνης με τον
οποίο θα υπογράψει τη σύμβαση το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μέχρι 31/12/2015 με
τη λήξη του οποίου επιστρέφεται στον προμηθευτή, μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Υπογραφή σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης με το ∆ήμο Ρεθύμνης , προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου.
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση με το ∆ήμο Ρεθύμνης για τα είδη για τα οποία
κηρύχθηκε ανάδοχος ή δεν παρέδωσε, αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση και του επιβάλλονται
αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στον ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που
αναγράφονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 21ο
∆ημοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί
σύμφωνα με
τον ΕΚΠΟΤΑ
δημοσιεύεται όπου προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.
3548/2007, αποστέλλεται σε 1 Toπική Εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήμου
Ρεθύμνης, «www. rethymno.gr» και σε εμφανές σημείο στο ∆ημαρχείο στο Άδελε
Ρεθύμνου.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 204/2010).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συντάχθηκαν σύμφωνα με την εξής νομοθεσία:
1. Ο Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως
(Κ.Τ.Π).
2. Στοιχεία και πληροφορίες από Βιομηχανίες τροφίμων και κυτίων κονσερβών.
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
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4.Ο∆ΗΓΙΑ 2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής ∆εκεμβρίου 2001 για ορισμένα,
μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του
ανθρώπου.
5.Ο∆ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση
των τροφίμων.
6.Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον καθορισμό των
ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης (86/363/ΕΟΚ).
7.Ο∆ΗΓΙΑ 496/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους
κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες.
8. Η προδιαγραφή EN 10202 2001 - 08 Cold reduced Tin Mill Products Electrolytic
Tinplate and Electrolytic chromium/chromium oxide coated steel.
9.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 18ης Νοεμβρίου 2005,
για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
10.CODEX STAN 233-1969 CODEX SAMPLING PLANS FOR PREPACKAGED FOODS (AQL
6.5).
11.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005
περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
12.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
13.KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
14.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 για
τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων
κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
15.Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης ∆εκεμβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στην προσυσκευασία κατ' όγκον
ορισμένων προσυσκευασμένων υγρών (75/106/ΕΟΚ).
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης ∆εκεμβρίου 2006
για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν
τα τρόφιμα.
Εισαγωγή
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΥΣ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων του ∆ήμου Ρεθύμνης,
για
την
προμήθεια
γάλακτος
συμπυκνωμένου
(εβαπορέ),
μη
ζαχαρούχου,
αποστειρωμένου, από το ελεύθερο εμπόριο.
Ορισμός
Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ)
είναι ένα είδος μη ζαχαρούχου συμπυκνωμένου
γάλακτος, μερικά αφυδατωμένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά
είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25 % ,
(Οδηγία 2001/114/ΕΚ, ΚΤΠ άρθρο 80α).
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Απαιτήσεις ∆ήμου Ρεθύμνης
Η πρώτη ύλη (νωπό γάλα αγελαδινής προέλευσης) για την παρασκευή του
συμπυκνωμένου γάλακτος να πληροί τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας και να έχει την απαραίτητη ποιότητα σε φυσικοχημικά και μικροβιολογικά
χαρακτηριστικά, ώστε να δώσει ένα άριστο προϊόν ( συμπυκνωμένο γάλα), χωρίς
ελαττώματα.
Να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και αποστείρωση.
Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να είναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες
αποθέσεις) και το λίπος του να μην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώμα, μέσα στα κουτιά.
Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
Να μην παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των
συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του, πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις
για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.
Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου
γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.
Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 %, (ΚΤΠ άρθρο 80α,
Ο∆ΗΓΙΑ 2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).
Το ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος να είναι τουλάχιστον 25 %, (ΚΤΠ άρθρο 80α,
Ο∆ΗΓΙΑ 2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).
Η Ολική οξύτητα να είναι μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLET-HENCKEL, μετά από αραίωση
για παρασκευή προϊόντος που αντιστοιχεί με το νωπό φυσικό γάλα (ΚΤΠ άρθρο 80).
Το pH, να είναι μεταξύ 6 και 6,8 μετά από αραίωση για παρασκευή προϊόντος, που
αντιστοιχεί στο νωπό γάλα (ΚΤΠ άρθρο 80).
Απαγορεύεται η ύπαρξη κατάλοιπων φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων ή άλλων
επιμολυντών πέραν των ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της
κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου (Οδηγία
86/363/ΕΟΚ).
Απαγορεύεται η ύπαρξη βαρέων μετάλλων πέραν των ορίων που προβλέπονται από τις
σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά το χρόνο παραλαβής
του εφοδίου ( Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006.
Απαγορεύεται η ύπαρξη κασσίτερου (ανόργανου) πέραν των ορίων που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά το χρόνο
παραλαβής του εφοδίου ( Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006, Οδηγία 2004/16/ΕΚ).
Απαγορεύεται η παρουσία διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, πέραν των
ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και
ελληνικής νομοθεσίας, κατά τον χρόνο παραλαβής του εφοδίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ.
1881/2006).
Απαγορεύεται η παρουσία Μυκοτοξίνων (αφλατοξίνες Μ1), πέραν των ορίων που
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας
Νομοθεσίας , κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006).
Επιτρέπεται η προσθήκη βιταμινών με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διαθρεπτική
επισήμανση των τροφίμων (ΚΤΠ άρθρο 80α).
Απαγορεύεται να περιέχει χρωστικές ουσίες (ΚΤΠ άρθρο 80α).
Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων ( ΚΤΠ άρθρο 80α).
Απαγορεύεται η παρουσία καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, αντιμικροβιακών
παραγόντων, πέραν των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας
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Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας , κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).
Η επιχείρηση παραγωγής, συσκευασίας και τυποποίησης του γάλακτος να διαθέτει άδεια
λειτουργίας καθώς να έχει αναπτύξει και να εφαρμόζει σύστημα HACCP, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Συσκευασία.
Το προϊόν θα συσκευάζεται και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία σε αεροστεγώς κλεισμένα
λευκοσιδηρά κουτιά, σχήματος κυλινδρικού και χωρητικότητας σε καθαρό βάρος 0,410
χιλιόγραμμων, με ανοχή βάρους 1% επί έλαττον (Άρθρο 294 Κωδικοποίηση
Αγορανομικής ∆ιάταξης 14/89) ή με ανοχή βάρους σύμφωνα με την Ο∆ΗΓΙΑ
(75/106/ΕΟΚ) της 19ης ∆εκεμβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
Κρατών μελών των αναφερομένων στην προσυσκευασία κατ' όγκο ορισμένων
προσυσκευασμένων υγρών.
Τα λευκοσιδηρά κουτιά του συμπυκνωμένου γάλακτος, να μην παρουσιάζουν κανένα
κρίσιμο ελάττωμα και ουσιώδη ελαττώματα.
Κρίσιμα ελαττώματα, είναι τα ελαττώματα που μπορούν να καταστήσουν το προϊόν
επικίνδυνο για τον καταναλωτή ή οπωσδήποτε να επηρεάσουν σοβαρά τη χρησιμότητά
του για τον σκοπό που προορίζεται. Σαν τέτοια θεωρούνται: Οι μεταβολές του σχήματος
των λευκοσιδηρών κουτιών, εκτός των προερχομένων από εξωτερικές επιδράσεις, η
έλλειψη στεγανότητας στις συρραφές, οι διαβρώσεις και η έντονη και εκτεταμένη σκουριά
που δεν εξαλείφεται με τριβή (ΤΕ-35-302).
Ουσιώδη ελαττώματα, είναι αυτά που δεν εμπίπτουν στα κρίσιμα ελαττώματα αλλά
μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή και ποιοτική κατάσταση του προϊόντος. Σαν τέτοια
θεωρούνται: Οι διατρήσεις από μηχανικά αίτια, οι κακώσεις στις συρραφές, η
εξαλειφόμενη με τριβή σκουριά (ΤΕ-35-302). Τα ουσιώδη ελαττώματα δεν υπολογίζονται
ανά κουτί αλλά αθροιστικά.
Τα κουτιά πρέπει να σφραγίζονται, μετά την πλήρωσή τους, εν θερμώ ή υπό κενό και να
μην υπερπληρώνονται.
Τα λευκοσιδηρά κουτιά θα συσκευάζονται ανά 48 τεμάχια μέσα σε χαρτοκιβώτια.
Επισημάνσεις
Σε κάθε κουτί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη στο
μέταλλο ή σε χάρτινη ή πλαστική ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού και δεν
αποκολλάται εύκολα, κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω ενδείξεις (σε συμφωνία με τα αντίστοιχα
άρθρα του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως):
1.Η κατηγορία και το είδος του γάλακτος. Η ονομασία του προϊόντος.
2.Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.
3.Το ποσοστό λιπαρών ουσιών γάλακτος, εκφρασμένο σε βάρος σε σχέση προς το τελικό
προϊόν.
4.Το ποσοστό αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας γάλακτος.
5.Ο Κωδικός Καταλληλότητας ( σήμα).
6.Οι Οδηγίες Χρήσης και ο τρόπος αραίωσης.
7.Η ∆ιαθρεπτική Επισήμανση.
8.Το Καθαρό περιεχόμενο.
9.Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η οποία θα είναι 12 μήνες τουλάχιστον από
την προσωρινή παραλαβή του εκτός ψυγείου.
10.Η Ημερομηνία Παραγωγής.
11.Αλλεργιογόνα που τυχόν περιέχονται.
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12. Επί του κυρίου πρέπει να υπάρχει σήμανση ώστε να μην είναι δυνατή η περαιτέρω διάθεση
σύμφωνα με την ΚΥΑ 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ Β’ 323/30-7-2007).
13.Λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις προβλεπόμενες από ισχύουσα Νομοθεσία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑ
ΕΤΟΥΣ 2015

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΤΟΜΑ

1

10-ΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ
2 20- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΜΟΝΙΜΟΙ +
ΑΟΡΙΣΤΟΥ)
3
4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

10

1965
ΚΟΥΤΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2.053,92 €

57

11.710,00 €

11203
0,925

30- ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
35- ΠΡΑΣΙΝΟΥ

26

15-6061.003ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΥΤΙΩΝ

24

ΚΟΥΤΙΑ
5110
ΚΟΥΤΙΑ
3341
ΚΟΥΤΙΑ
4717

17

26336
ΚΟΥΤΙΑ

5.341,23 €
3.492,18 €
4.930,44 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΗ ΜΑΖΙ ΜΕ
Φ.Π.Α. (13%)

27527,70€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ έτους 2015 για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του ∆ήμου Ρεθύμνης .
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχερο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με βάση τους
όρους της διακήρυξης, και ενώπιον της αρμόδιας για αξιολόγηση και γνωμοδότηση
επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία είναι:
α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισμού
β) Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ε) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής:
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από εντολή
προμήθειας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο. Τόπος παράδοσης θα είναι η
αποθήκη της Οικονομικής Υπηρεσίας στο Άδελε Ρεθύμνου.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του
μεταφορικά.
Ο ∆ήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα τα υλικάείδη, που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και των υλικώνειδών, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. Σε κάθε
περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια
ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.
Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες
ανάγκες του ∆ήμου Ρεθύμνης, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την
παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του
τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την
ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο ∆ήμος Ρεθύμνης υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα στο νόμιμο
χρονικό διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος,
υποχρεούται να προσέλθει στο Γραφείο Προμηθειών του ∆ήμου Ρεθύμνης μέσα σε δέκα
(10) ημερών προς υπογραφή της συμβάσεως και καταθέτει την εγγύηση για την καλή
εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως:
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% χωρίς το ΦΠΑ της
προμήθειας, Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της
προμήθειας μετά την λήξη της εγγυήσεως που δίνει ο ανάδοχος στην προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή,
μετρούμενος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης, θα καθορισθεί με την
προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος θα είναι μέχρι 15-4-2015.
ΑΡΘΡΟ 8ο
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Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου:
Εφ’όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της
προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Πλημμελής κατασκευή:
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα υλικά με τα οποία θα
προμηθεύσει τον ∆ήμο Ρεθύμνης, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο
σύνολό τους αρίστης ποιότητας.
Ο ∆ήμος Ρεθύμνης διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εάν η κατασκευή και η
λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή
εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή
βελτιώσει αυτές, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων, χωρίς την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση για τον δήμο, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να
αντικατασταθούν δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον ∆ήμο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Προσωρινή και οριστική παραλαβή:
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές
ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου θα ακολουθήσει τις
κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας και το άρθρο της Συγγραφής
υποχρεώσεων.
Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων
διατάξεων ή οριστική παραλαβή.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΑΤΟΜΑ

10-ΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ
2 20- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ&
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΜΟΝΙΜΟΙ+
ΑΟΡΙΣΤΟΥ)

10

3

26

30- ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1965
ΚΟΥΤΙΑ

57

ΣΥΝΟΛΟ

2053,92
0,925

11710

11203
ΚΟΥΤΙΑ
5110
26

5341,23

4
5

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
35- ΠΡΑΣΙΝΟΥ
15-6061.003
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΥΤΙΩΝ

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΙΤΙΣΗ

ΚΟΥΤΙΑ
3341
ΚΟΥΤΙΑ
4717
ΚΟΥΤΙΑ
26336
ΚΟΥΤΙΑ

17
24

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟΥ

3492,18
4930,44
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ
Φ.Π.Α. (13%)

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΥ

27.527,70

∆ΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου,
αφορά την προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος (σαλάτα, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο)
σύμφωνα με το προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο Τεύχος των
Τεχνικών Προδιαγραφών, για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου, σε
καθημερινή βάση (τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου), για χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015. Στην προμήθεια
περιλαμβάνεται η συσκευασία, μεταφορά του φαγητού καθώς και η διανομή του στους
μαθητές του Σχολείου.
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί σε 29.670,41 € (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α), θα καλυφθεί από ειδικές πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και θα
βαρύνει τον οικείο κωδικό του προϋπολογισμού εξόδων 2015.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σίτιση Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου,
Αφορά την παροχή ημερήσιων συσσιτίων σε όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές του
Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνou. Συγκεκριμένα η σίτιση των μαθητών περιλαμβάνει ένα
πλήρες μεσημβρινό γεύμα (σαλάτα, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο) σύμφωνα με το
προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών
προδιαγραφών. Στην τιμή περιλαμβάνονται κουβέρ (σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα) καθώς και
η συσκευασία, μεταφορά και διανομή του φαγητού στους μαθητές του σχολείου από το
προσωπικό του αναδόχου.
Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 26.257,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13% 3.413,41€ σύνολο
29.670,41 € και θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του ∆ήμου
Ρεθύμνης έτους 2015.

27

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή
που περιλαμβάνει κουβέρ
(σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα)

ΑΞΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΕΥΡΩ)
(ΕΥΡΩ)
140

55

3,41

26.257,00

ΦΠΑ 13% 3.413,41
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ) 29.670,41
99.824,

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
της παραπάνω προμήθειας και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της. Με τον παρόντα
διαγωνισμό θα γίνει η επιλογή του/ων αναδόχου/ων προμηθευτή/ων, με πρόχειρο
διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Ρεθύμνου.
Η προμήθεια έχει συνολικό προϋπολογισμό 29.670,41 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
αφορά το σχολικό έτος 2014-2015 (μόνο για το μέρος από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014 - 2015)
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23.03.1993)
Του Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών του ∆ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 19/01.02.1995)
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές ισχύουν κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την αριθ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/88 Τ. Β’)
«∆ωρεάν σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων».
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα
εξής:
Α) ∆ιακήρυξη
Β) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
∆) Τεχνική Έκθεση
Ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΣΤ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

της

προμήθειας
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ανέρχεται

στα

29.670,41

€

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ειδικές πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σίτιση
των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας και θα
βαρύνει τους οικείους κωδικούς τoυ προϋπολογισμού του ∆ήμου Ρεθύμνης οικ. έτους
2015
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής
συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της προϋπολογισθείσας αξίας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης.
6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα
ακολουθεί την διάρκεια της σύμβασης.
6.3. Οι εγγυήσεις πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:
Την ημερομηνία έκδοσης
Τον εκδότη
Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) προς τον οποίο απευθύνεται
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν σχετικής κοινοποίησης
ανακοίνωσης - πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
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Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015,
ξεκινώντας από την υπογραφή της.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του
διαγωνισμού και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
Τα συμβαλλόμενα μέρη
Τα προς προμήθεια υλικά και ποσότητα
Την τιμή
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Τον τρόπο πληρωμής
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
∆υνατότητα τροποποίησης της σύμβασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ)
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των συσσιτίων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της ανάλογης
παραγγελίας από τον ∆ιευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα και μέσα σε χρονικό διάστημα 60
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των σχετικών
δικαιολογητικών πληρωμής (αναφέρονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης) και τον έλεγχο
του σχετικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνεται και με τα έξοδα
διανομής των συσσιτίων στους μαθητές από το προσωπικό του).
Επίσης τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης.
∆εν καταβάλλεται αποζημίωση στον προμηθευτή:
Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον ∆ιευθυντή του
σχολείου
Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας
του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με τον ∆ιευθυντή του
σχολείου
Σε έκτακτες περιπτώσεις που τα σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση ∆ημάρχου ή
άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ∆εν κηρύσσεται έκπτωτος
αν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του ∆ήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Είναι σε ισχύ όσα προβλέπει το άρθρο 16 της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού περί
«Κυρώσεων».
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Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύμβασης, από τις
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των
σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό
ποσό.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους του νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών
στο χρόνο και τόπο που θα του υποδειχθεί από το ∆ήμο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήμο Ρεθύμνης.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ
ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΚΟΥΒΕΡ (σερβίτσιο,
χαρτοπετσέτα)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

Φ.Π.Α.
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
(ΕΥΡΩ)
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ / ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

7.700

3,41

13 %

29.670,41

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
Η παράδοση των συσσιτίων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της ανάλογης
παραγγελίας από τον ∆ιευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνoυ σε ώρες και σε χώρο
που θα υποδείξει ο ∆ήμος ή ο ∆ιεθυντής του Σχολείου. Την παραλαβή θα βεβαιώνει ο
∆ιευθυντής του σχολείου ή όποιος οριστεί από αυτόν. Ο υπεύθυνος του σχολείου σε
συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό μακροσκοπικό
έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με τα
αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
Η επιτροπή παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών.
Τα απορριφθέντα είδη ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην
προθεσμία που θα του ορίζεται, διαφορετικά ο ∆ήμος δικαιούται να αγοράσει την
ποσότητα των ειδών από την ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιμής και κάθε
άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον χορηγητή.
Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο χορηγητής αυτοπροσώπως ή δι’
αντιπροσώπου του, ενηλίκου και εγγράμματου, την ιδιότητα του οποίου πρέπει να έχει
γνωστοποιήσει στον ∆ήμο και ο οποίος θα υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής
και τα πρακτικά απορρίψεως καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψιών. Σε
περίπτωση που αρνηθεί ο χορηγητής να υπογράψει πρέπει να γίνει ρητώς μνεία της
αρνήσεώς του αυτής.
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Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο χορηγητής να σημειώσει τις
υπάρχουσες αντιρρήσεις του επί των οποίων η επιτροπή πρέπει να σημειώσει τις σχετικές
αντιπαρατηρήσεις.
Η μη αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δημιουργεί απόδειξη για την αλήθεια των
αντιρρήσεων του χορηγητού.
Η τυχόν μη τήρηση εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής των διατυπώσεων αυτών έχει
σαν συνέπεια την απαλλαγή του χορηγητή για λόγους τυπικούς χωρίς να εξετασθεί
περαιτέρω η ουσία της παραβάσεως.
Εξ’ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση του χορηγητή να υπογράψει το πρακτικό παραβάσεως
και δειγματοληψιών θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική αιτία της ποινής που θα του
επιβληθεί.
Ο χορηγητής οφείλει απαραιτήτως να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς στα προσκομιζόμενα
είδη και όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό
γνώρισμα.
Τους χαρακτηρισμούς αυτούς η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει βάσει του δελτίου
παραγγελίας, θα προβαίνει σε οποιοδήποτε απαιτούμενη εξέταση για την ακρίβεια και θα
υπογράφει μετά το σχετικό πρωτόκολλο ή πρακτικό απορρίψεως.
Ουδεμία ασάφεια, όσον αφορά την ποιότητα δύναται να επικαλεστεί σε όφελός του ο
χορηγητής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 έως και 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα και μέσα σε χρονικό διάστημα 60
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των κάτωθι
αναφερόμενων σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και τον έλεγχο του σχετικού
εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
α) Πρωτόκολλο παραλαβής, των ειδών το οποίο θα εκδίδεται από αυτόν που
παραλαμβάνει τα είδη νομοτύπως συνταγμένου και υπογεγραμμένου,
β) Τα ∆ελτία Αποστολής του μήνα, τα οποία θα αναγράφουν ποσότητες πώλησης του
είδους,
γ) Τιμολόγιο του αναδόχου – το οποίο θα συνοδεύεται με τα ∆ελτία Αποστολής του
προηγούμενου μήνα,
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας περί μη οφειλής του
αναδόχου,
ε) Βεβαίωση μη οφειλής προς το ∆ημοτικό Ταμείο Ρεθύμνης πρωτότυπη ή απλό
αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται
στο ∆ήμο Ρεθύμνης,
στ) Βεβαίωση του ∆ιευθυντή του σχολείου για την πραγματοποίηση του συσσιτίου, μαζί
με τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Παραλαβής
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες
κρατήσεις.
Τον προμηθευτή βαρύνουν η συσκευασία, μεταφορά και διανομή των μερίδων στους
μαθητές του Σχολείου από προσωπικό του.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.-∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις
του προσφέροντος ή των κατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της
προς τούτο συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή του
προσφέροντες κατ’ αναλογία.
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Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ημοσίου, διενεργείται
εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη
καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δε
λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
Για τη διασφάλιση των προϊόντων σίτισης , ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει
μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα σε κάθε είδους υγειονομικό έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο προκειμένου να
διαπιστώσει και εξασφαλίσει την ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων.
∆ειγματοληψία
Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χημική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές
εγκύκλιοι του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Για τον καθορισμό της ποιότητας των ειδών τα οποία υπόκεινται σε χημική εξέταση θα
αποστέλλονται δείγματα σε κατάλληλες υπηρεσίες από την επιτροπή παραλαβής του
∆ήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν.
Στην περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την
ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια
είδους πρέπει να λαμβάνεται δείγμα το οποίο θα αποστέλλεται για τον καθορισμό της
ποιότητας ή προελεύσεως κ.λ.π. του είδους.
Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του και θα
βαρύνουν το χορηγητή.
Η δειγματοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα
αναγράφεται τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής.
Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητά από την επιτροπή παραλαβής την ενέργεια
δειγματοληψίας και την αποστολή του δείγματος για γνωμάτευση σχετικά με την
ποιότητα, κατηγορία, προέλευση ή άλλο διακριτικό γνώρισμα του είδους προς προμήθεια.
Ο προμηθευτής δύναται να ζητήσει επίσης την παράσταση ιδίου Χημικού στις κατ’ έφεση
χημικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή η πιθανώς μη σύμφωνη γνωμάτευση με τις
απόψεις του προμηθευτή, θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία στην επιμέτρηση της
επιβαλλόμενης ποινής κατά του προμηθευτή για την αιτία αυτή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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