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ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ
Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνύ: Α) ελόο Σξσκαηόκεηξνπ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηνλ
πεηξακαηηθώλ ηπξηώλ θαη Β) ελόο νξγάλνπ κέηξεζεο ζπλεθηηθόηεηαο ηξνθίκσλ
θαη ην πνηνηηθό έιεγρν πεηξακαηηθώλ ηπξηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν VEGGIE-MED-CHEESES ηνπ Ηλζηηηνύην Θηεληαηξηθώλ
ζην Αγξόθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο

πνηνηηθό έιεγρν
γηα ηελ αλάιπζε
πινπνίεζεο ηνπ
Δξεπλώλ (Η.Θ.Δ.)

CPV:3830000-8 & CPV:38432200-4
Αλαζέηνπζα Αξρή

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – «ΓΖΚΖΡΟΑ»/
Ηλζηηηνχην Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο (Η.Θ.Δ.)

Ξξνϋπνινγηζκόο

40.000 € (ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ

Φνξέαο Σξεκαηνδόηεζεο

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ “Valorisation of thistlecurdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas”, κε αθξσλχκην VEGGIEMEDCHEESES θαη θσδηθφ ΓΓΔΡ PRIMA 2018-13.

Γηαδηθαζία Αλάζεζεο

Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο

Ξξσηόθνιιν δηαγσληζκνύ

2446/65343/10-12-2020

Θξηηήξην θαηαθύξσζεο
Ρόπνο θαηάζεζεο
πξνζθνξώλ

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηηκήο
ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ (Η.Θ.Δ.)
ΘΡΖΚΑ ΘΔΟΚΖΠ, ΡΘ 57001 ΘΔΟΚΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

Θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία
θαη ώξα ππνβνιήο
Γεπηέξα 28/12/2020 θαη ψξα 12:30 κ.κ.
Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο
(Απνζθξάγηζε)

Γεπηέξα 28/12/2020 θαη ψξα 12:30 κ.κ.
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ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
Αξηζκ. Ξξση.: 2446/65343/10-12-2020
ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ
Ν ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – «ΓΖΚΖΡΟΑ»/(ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ)
ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ (Η.Θ.Δ.)
ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ
Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρσλ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ σο εμήο:
1. πξνκήζεηα ελόο Σξσκαηόκεηξνπ, γηα ηελ αλάιπζε θαη ηνλ πνηνηηθό έιεγρν
πεηξακαηηθώλ ηπξηώλ
2. ελόο νξγάλνπ κέηξεζεο ζπλεθηηθόηεηαο ηξνθίκσλ, γηα ηελ αλάιπζε θαη ην πνηνηηθό
έιεγρν πεηξακαηηθώλ ηπξηώλ
Ζ κέγηζηε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ είλαη 40.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ
(Θαζαξή αμία: 32,258,06 € θαη ΦΞΑ: 7,741,94€)
Πηα αλσηέξσ πνζά ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο).
Ν δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ “Valorisation of thistle-curdled
CHEESES in MEDiterranean marginal areas”, κε αθξσλχκην VEGGIE-MED-CHEESES θαη θσδηθφ ΓΓΔΡ
«PRIMA 2018-13.
Θα γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα εθπιεξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσληερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ - ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
Ρόπνο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: (Η.Θ.Δ.), ζην Αγξφθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, Ρ.Θ. 57001 ηει. 2310
36.53.70, 2310 36.53.94, ζηε Γξακκαηεία.
Γιώζζα ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Διιεληθή.
πνβνιή πξνζθνξώλ: κέρξη εκέξα Γεπηέξα 28/12/2020 θαη ψξα 12:30. κ.κ.
Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο: εκέξα Γεπηέξα, 28/12/2020 θαη ψξα 12:30 κκ.

Ρόπνο Γηελέξγεηαο: (Η.Θ.Δ.) Διιεληθήο Γεσξγηθήο Πρνιήο, Αγξφθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, Ρ.Θ. 57001
Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
•
•

Δπσλπκία: Διιεληθόο Γεσξγηθόο Νξγαληζκόο – «Γήκεηξα»/Η.Θ.Δ.
Γηεύζπλζε: Αγξόθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, ΡΘ 57001, Ρ.Θ 60272
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•

Ρειέθσλν: 2310 36.53.70

•
•

Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (Δ-mail): info@vri.gr
Ηζηνζειίδα (website) www.elgo.gr, www.vri.gr

Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηνλ ΔΙ.Γ.Ν.- ΓΖΚΖΡΟΑ Η.K.Δ., Γξακκαηεία, Αγξφθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, ηειέθσλν 2310 365 370 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Νξγαληζκνχ www.elgo.gr
Ξιεξνθνξίεο Δηδηθέο θαη Ρερληθήο Φύζεσο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηνλ Γξ Δπδφμην
Τσκά (γηα ην ηερληθφ ηκήκα) ζην ηειέθσλν 2310 36.53.72 θαη ζηελ Γξακκαηεία, ζην ηει. 2310 36.53.70.
ΡΚΖΚΑ Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνύ
ΡΚΖΚΑ Β: Ξαξαξηήκαηα
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: Πρέδην Πύκβαζεο
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β.: Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά, (πφδεηγκα) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο (πφδεηγκα)
Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλε Γήισζε (ΡΔΓ).

Γηα ηνλ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ
Ν Γηεπζπληήο ηνπ ΗΘΔ

Γξ Αληώληνο Εδξάγθαο
Γηεπζπληήο Δξεπλώλ
(*Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηόηππν
πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θνξέα)
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ΡΚΖΚΑ Α
ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΑΟΘΟΝ 1: AΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
1.

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο Σξσκαηόκεηξνπ γηα ηελ
αλάιπζε θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πεηξακαηηθψλ ηπξηψλ (CPV: 38300000-8) θαη ελόο νξγάλνπ κέηξεζεο
ζπλεθηηθόηεηαο ηξνθίκσλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ην πνηνηηθφ έιεγρν πεηξακαηηθψλ ηπξηψλ,(CPV:384322004)
εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 €, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ.

2.

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ην έξγν “ Valorisation of thistle-curdled CHEESES in
MEDiterranean marginal areas”, κε αθξσλχκην VEGGIE-MED-CHEESES θαη θσδηθφ ΓΓΔΡ «PRIMA 2018-13.

ΑΟΘΟΝ 2: ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16, κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
κφλν ηηκήο.
ΑΟΘΟΝ 3: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα
ρηιηάδσλ επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη ινηπψλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Ρνπο αλαδόρνπο βαξύλνπλ:
α) θξάηεζε 0,07% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. (άξζξν 44 Λ4605/2019) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.), πξν
θφξσλ & θξαηήζεσλ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.
β) ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% ππέξ ΝΓΑ), ήηνη 3,6% επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.
γ) παξαθξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ/ΑΔΞΞ (ΘΑ1191/2017,
ΦΔΘ 969/Β/22-3-2017- ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Α.Ξ.Γ ΡΔΦ Α΄1087988 ΔΜ 2013/30.5.2013 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζε
Ρειψλ θαη Φνξνινγηψλ, επί ηεο παξαθξάηεζεο 0,06% δηελεξγείηαη θαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%
(πιένλ 20% εηζθνξέο ππέξ ΝΓΑ).
δ) παξαθξάηεζε θφξνπ 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.), ζχκθσλα κε ηνλ Λ.4172/2013 άξζξν 64
παξ.2.
ΑΟΘΟΝ 4: ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ/ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
4.1 Όξγαλν κέηξεζεο ζπλεθηηθόηεηαο
Ρν φξγαλν λα πεξηιακβάλεη :
- Ρν ξνκπνηηθφ κεραληζκφ κε ελζσκαησκέλν ηνλ επεμεξγαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
- Ρν απαξαίηεην software γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κεηά
ηελ κέηξεζε ησλ δεηγκάησλ.
•
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ λα είλαη ε εθαξκνγή δχλακεο θάησ απφ απνιχησο ειεγρφκελεο ζπλζήθεο θαη πιήξσο
επαλαιήςεκεο. Ρν φξγαλν κέζσ ηνπ software ζα πξέπεη λα κεηξά ηελ "αληίδξαζε" ηνπ δείγκαηνο ζηελ
εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε probe πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Πηελ πξάμε απηή ε αληίδξαζε ζα πξέπεη λα κεηξηέηαη
εθαηνληάδεο θνξέο ην δεπηεξφιεπην (κε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ην ρξήζηε ηνπ
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•

•

•
•

•
•

•

•
•

πφζεο θνξέο ην δεπηεξφιεπην ζα κεηξηέηαη) έηζη ψζηε ζην ηέινο ηεο δνθηκήο ην software λα είλαη ζε ζέζε λα
δεκηνπξγήζεη κηα πιήξε θακπχιε απφθξηζεο.
Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ εθαξκνγήο ηεο δχλακεο (ηαρχηεηα θίλεζεο, δηάξθεηα, probe δηείζδπζεο θηι), ε
θακπχιε απφθξηζεο ζα δίλεη άκεζα ηελ ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε ελφο ππφ δνθηκή δείγκαηνο έλαληη ηεο
απφθξηζεο ελφο πξνηχπνπ δείγκαηνο πνπ ζα έρεη θαζνξίζεη απφ πξηλ ν ρξήζηεο.
Θαηά ηελ δνθηκή ηνπ πξντφληνο, απηφκαηα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή λα δεκηνπξγείηαη ε θακπχιε
απφθξηζεο ηνπ δείγκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα είλαη ζπλερψο παξνχζα ε πξφηππε
θακπχιε (αλ απηφ απαηηείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή).
Όιεο νη παξάκεηξνη δνθηκήο λα είλαη απφιπηα πξνγξακκαηηδφκελνη (ηαρχηεηα, βάζνο δνθηκήο θηι). Έηζη γηα
θάζε δείγκα νη παξάκεηξνη λα είλαη ζηαζεξνί θαη ακεηάβιεηνη.
Πην ηέινο ηεο δνθηκήο λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα εθηππψζεη πιήξε αλαθνξά (πηζηνπνηεηηθφ) ζην νπνίν λα
πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:

Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέηξεζεο καδί κε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ πξφηππνπ δείγκαηνο (αλ
απηφ απαηηείηαη).

Νη πνηνηηθνί παξάκεηξνη ηνπ πξφηππνπ δείγκαηνο θαη νη πνηνηηθνί παξάκεηξνη ηνπ ππφ δνθηκή
δείγκαηνο.

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο έλαληη ηνπ πξνηχπνπ.
Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ κεηξνχκελσλ ηηκψλ ζε θχιια επεμεξγαζίαο (φπσο ηχπνπ EXCEL)
γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο.
Δπίζεο ην ζχζηεκα λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ :

Ξιήξεο βηβιηνζήθε κε έηνηκεο κεζφδνπο.

Κε έλα απιφ πάηεκα ζηελ επηζπκνχκελε κέζνδν ην ινγηζκηθφ λα πξνγξακκαηίδεη απηφκαηα ηνλ
αλαιπηή ρσξίο ν ρξήζηεο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεη νπνηαδήπνηε ξχζκηζε.

Λα δηαζέηεη πιήξε βηβιηνζήθε βνήζεηαο κε video θαη ήρν γηα ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ιεηηνπξγίαο.

Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δερζεί πιήξε ζεηξά πεξηθεξεηαθψλ εμαξηεκάησλ, φπσο ζεξκφκεηξα,
αηζζεηήξεο κέηξεζεο ζρεηηθήο πγξαζίαο, θιηβάλνπο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο, θαηαςχθηεο,
θαηαγξαθηθψλ ήρνπ θαη εηθφλαο θαηά ηελ παξαγσγή ησλ δνθηκψλ, κεηξεηψλ ξνήο θφλεσλ, barcode
readers, θηι. Ρν ζχζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ηνπ αιιά θαη λα ηα ειέγρεη.

Ρν πξφγξακκα λα κπνξεί λα εθηειεί απηφκαηα πιήζνο ζηαηηζηηθψλ θαη ζπγθξηηηθψλ ππνινγηζκψλ,
ρσξίο ν ρξήζηεο λα είλαη απαξαίηεην λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην φξγαλν.

Ρν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δέρεηαη αλαβαζκίζεηο ζην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ
(FIRMWARE) θαη νη αλαβαζκίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νξγάλνπ.

Δπίζεο ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη θαη νη φπνηεο κειινληηθέο
αλαβαζκίζεηο ζην ινγηζκηθφ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ :

Κεηαηξνπέα πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 40 Kgr.

Ξξφηππν βάξνο ηνπιάρηζηνλ 2 θηιψλ γηα ηελ πεξηνδηθή βαζκνλφκεζε ηνπ.

Ξιαηθφξκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεηγκάησλ.

Probe γεληθήο ρξήζεο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 90mm.

Probe γεληθήο ρξήζεο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 2mm.

Set ιεπίδσλ, απνηεινχκελν ηνπιάρηζηνλ απφ 2 ιεπίδεο, θαηάιιειν γηα δνθηκέο θνπήο δεηγκάησλ.

H ηηκή λα πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ θαζψο θαη
ην ζηήζηκν ησλ εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο γηα ηελ κέηξεζε ησλ δεηγκάησλ.
Ρν ζχζηεκα δελ ζα πξέπεη λα έρεη θακία ηδηαίηεξε απαίηεζε ζε Ζιεθηξνληθφ πνινγηζηή, θαζψο ζα ζπλδεζεί
ζε έλαλ νπνηνδήπνηε Ζιεθηξνληθφ πνινγηζηή ηνπ εξγαζηεξίνπ καο.
Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:

Ηθαλφηεηα επηβνιήο θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 40 kg.f (400N).

Αλάιπζε δχλακεο 0.1g.

Δχξνο ξχζκηζεο ηαρχηεηαο 0.01 – 40mm/s.
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Αθξίβεηα ξχζκηζεο ηαρχηεηαο θαιχηεξε απφ 0.1%.
Δχξνο ξχζκηζεο θαηαθφξπθεο απφζηαζεο 0.01 – 370mm.
Αλάιπζε ξχζκηζεο θαηαθφξπθεο απφζηαζεο 0.001mm.
Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δερζεί δηάθνξνπο κεηαηξνπείο δχλακεο φπσο 0.5, 5, 10, 30, 50kg.f, νη
νπνίνη λα ελαιιάζζνληαη εχθνια απφ ην ρξήζηε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ηελ
εξγνζηαζηαθή βαζκνλφκεζεο ηνπο θαζψο θαη άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηαο ζε
ελζσκαησκέλε «κε-πηεηηθή» κλήκε, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη θακία επηπιένλ ιεηηνπξγία απφ ηνλ
ρξήζηε κεηά ηελ ελαιιαγή ηνπο.
Αλάιπζε ησλ κεηαηξνπέσλ δχλακεο 0.5% ηεο κέηξεζεο έσο κέρξη θαη 1% ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
κεηαηξνπέα.
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0°C – 40°C.
Γηαζχλδεζε κε PC κέζσ κίαο απιήο ζχξαο USB ή κέζσ ζχξαο Ethernet θαη δηθηχνπ.

4. 2 Σξσκαηόκεηξν
Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
1.

Τεθηαθφ, θνξεηφ ρξσκαηφκεηξν εθνδηαζκέλν κε ελζσκαησκέλε νζφλε.

2.

Πχζηεκα θσηηζκνχ/ παξαηήξεζεο: d:0˚ (Diffuse illumination/ 0˚ viewing angle).

3.

Λα δηαζέηεη επαλαιεςηκφηεηα: ίζε ή θαιχηεξε ΓΔ*ab 0.07

4.
5.

Inter instrument agreement: ίζε ή θαιχηεξε ΓΔ*ab 0.6
Ρν ζχζηεκα κέηξεζεο λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή „παξαηεξεηή 2ν‟ θαη ζηελ θσηεηλή πεγή C, D65.

6.

Ρν δηάθξαγκα κέηξεζεο λα έρεη δηάκεηξν 8 mm.

7.

Λα δηαζέηεη ζθαίξα θσηηζκνχ κε δηάκεηξν 11 mm.

8.

9.

Λα πεξηιακβάλεη κνλάδα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ ρξψκαηνο αιιά θαη ελζσκαησκέλε ή απηφλνκε
κνλάδα θαηαγξαθήο, ζηελ νπνία λα γίλνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ κεηξήζεσλ νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα
κεηαθέξνληαη ζηελ θεθαιή, εθηππψλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα.
Λα δηαζέηεη θσηεηλή πεγή: Pulsed xenon lamp.

10.

Αληρλεπηέο: Silicon photocells.

11.

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ ρξσκαηηθψλ κεηξήζεσλ ζηνπο αθφινπζνπο ρξσκαηηθνχο ρψξνπο:
XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*hν, Munsell, CMC (1:c), CIE1994, Lab99, Lch99, CIE2000, CIE WI*Tw.
Λα έρεη απηνλνκία κέηξεζεο κε κπαηαξία έσο θαη 800 κεηξήζεηο

12.
13.

15.

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή γηα ηελ κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, κέζσ
ζχξαο RS232.
Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ζηελ νζφλε ηνπ νξγάλνπ ησλ παξαθάησ πιεξνθνξηψλ: Σξσκαηνκεηξηθέο ηηκέο,
Ρηκέο ρξσκαηηθήο δηαθνξάο, PASS/FAILL/WARN.
Γπλαηφηεηα ειέγρνπ (pass/fail) κε ρξσκαηηθέο αλνρέο, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ λα νξίδνληαη απφ ηνλ ρξήζηε.

16.

Λα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο θαη κε ζχλδεζε ζε ξεχκα.

17.

Ν ρξφλνο εθηέιεζεο κέηξεζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1 sec.

18.

Λα κελ ρξεηάδεηαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα λα ιεηηνπξγήζεη.

19.

Λα κπνξεί λα απνζεθεχεη ηνπιάρηζηνλ 1.000 απνηειέζκαηα θαη 100 ζηφρνπο (target).

20.

Λα δηαζέηεη νζφλε πςειήο επθξίλεηαο LCD.

21.

Λα ζπλνδεχεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ην νπνίν λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ρξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ κέηξεζεο ζε ε/π θαη πεξεηαίξσ επεμεξγαζίαο ηνπο κέζσ
δηαγξακκάησλ θαη γξαθεκάησλ.
Λα κπνξεί λα κεηξάεη δείγκαηα δηαθφξσλ εηδψλ. Κε εηδηθά εμαξηήκαηα λα κεηξάεη θφθθνπο, πνχδξα,
πάζηεο θαη πγξά δείγκαηα.
Λα ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθφ εμάξηεκα κέηξεζεο θνθθσδψλ πιηθψλ θαη βαιηηζάθη κεηαθνξάο θαη
απνζήθεπζεο.
Λα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπθή πιάθα βαζκνλφκεζεο.

14.

22.
23.
24.
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25.

Ρφζν ν θαηαζθεπαζηήο νίθνο φζν θαη ν πξνκεζεπηήο λα είλαη δηαπηζηεπκέλνη θαηά ISO 9001.

26.

Ν πξνκεζεπηήο λα έρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ δχν εθπαηδεπκέλνπο απφ ην εξγνζηάζην. Λα θαηαηεζνχλ ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.

ΑΟΘΟΝ 5: ΛΝΚΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθ
δνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο :
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β, ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314
Α΄) φπσο ην άξζξν πξνζηέζεθε κε ηελ 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 «Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο
λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ - Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα αξκνδηφηεηαο
πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο»
(ΦΔΘ
180Α΄/2208-2011). Ρν λφκν 1845/1989 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ρελ αξηζ. 188763/10-10-2011(ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν “Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – Γήκεηξα” –
ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο αξηζ. 919/131869/20-10-2014(ΦΔΘ Β΄
2889/Β/27.10.14),
9657/122441/10.11.2015
(ΦΔΘ
Β΄2537/25.11.2015),
893/138106/21.12.2017(ΦΔΘ
Β΄4800/29.12.2017) θαη 1437/69301/18.05.2018(ΦΔΘ Β΄1770/18.05.2018) φκνηεο.
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1845/89 (ΦΔΘ 102, Α΄ 26 Απξηιίνπ 1989), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
Ρελ ππ΄ αξηζ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΔΘ Β΄ 2889/Β/27.10.14) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ
θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ "Νξγαληζκφο ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ) - Λ.Ξ.Η.Γ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ην Ηλζηηηνχην Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ
Θεζζαινλίθεο (ΗΘΔΘ).
Ρε κε αξηζκ.15β Απφθαζε ηεο 48εο / 7-11-2014 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ζέκα: «Δθαξκνγή
ηεο αξηζκ.919/131869/20-10-2014 ΦΔΘ Β΄2889/27.10.2014) ΘΑ – Ξξνζσξηλή ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ».
Ρελ αξηζκ.1489/72729/22.05.2018 (ΦΔΘ ΝΓΓ 293/22.05.2018) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Ρξνθίκσλ, « Νξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ –
ΓΖΚΖΡΟΑ – ΛΞΗΓ».
Ρε Απφθαζε ηνπ ΓΠ 19 ηεο 60ε /7&8-2-2015 Ππλεδξίαζεο κε ζέκα: «Νξηζκφο πξνζσξηλψλ Αλαπιεξσηψλ
Ξξντζηακέλσλ ζηα Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο» κε (ΑΓΑ:6ΤΠΜΝΜ3Κ-ΠΣ2)
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ Ρεχρνο Α' 147/08.08.2016), Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ
θαζψο θαη ηελ «Ρξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 θαη πξνζζήθε παξ. 2Α ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016).
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2362/95 (ΦΔΘ 247/Α/95) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
Θξάηνπο».
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13-7-2010 “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν πξφγξακκα
Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
Ρνλ Θαλνληζκφ 2195/2002 «πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο Ππκβάζεηο (CPV), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο.
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ ζπγρσλεπζέληνο ΔΘΗΑΓΔ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ρελ αξ.ζέκαηνο: 09 Απφθαζε ηεο 118εο / 27-07-2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα: «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ
ζε ζηειέρε ηνπ Νξγαληζκνχ», κε (ΑΓΑ:6Δ6ΓΝΜ3Κ-ΖΜΠ).
Ρελ Απφθαζε ηεο 60εο/07 & 08-05-2015 αξηζ. 19 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ, ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ πνπ νξίδεη σο
πξντζηάκελν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ ηνλ Γξ Αληψλην Εδξάγθα θαη Απφθαζε ηεο 13 εο / 22.10.20
αξηζκ. 19 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ πνπ νξίδεη σο αλαπιεξψηξηα ηελ Γξ Π. Πσηεξάθε

15. Ρελ ππ‟ αξηζκ. 2859/63281/16-12-2019 (ΑΓΑ: 6ΕΝ2ΝΜ3Κ-ΤΥΟ), Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ Η.Θ.Δ. Θεζζαινλίθεο
γηα ην έηνο 2020»,
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16. Ρελ αξηζκ. 60614/18/11/2020 κε α/α 4498 κε (ΑΓΑ: ΤΤΒΝΜ3Κ-3Κ) θαη (ΑΓΑΚ: 20REQ007673284 18-112020), Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ηνπ πνζνχ ησλ 40.000,00€ ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο PRIMA 2018-13-.“Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean marginal
areas”, κε αθξσλχκην VEGGIE-MED-CHEESES.
17. Ρν πεξεζηαθφ Πεκείσκα ηνπ επηζηεκνληθά ππεχζπλνπ Γξνο Δπδφμηνπ Τσκά, ην νπνίν πξσηνθνιιήζεθε κε ηνλ
αξηζκ. Ξξση. 2313/62130/24-11-2020 , ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ.
18. Ρελ αξηζκ. 2445/65230/10-12-2020 Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ ΗΘΔ (ΑΓΑ:Τ5ΖΝΝΜ3Κ-ΗΖΕ) γηα Γηελέξγεηα
Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ: Α) ελφο Σξσκαηφκεηξνπ
γηα ηελ αλάιπζε θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πεηξακαηηθψλ ηπξηψλ θαη Β) ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο ζπλεθηηθφηεηαο
ηξνθίκσλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ην πνηνηηθφ έιεγρν πεηξακαηηθψλ ηπξηψλ
ΑΟΘΟΝ 6: ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ
1. Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ.
2. Ρν ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ –
ΓΖΚΖΡΟΑ (http://www.elgo.gr) θαη ζην Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ – ΘΖΚΓΖΠ (http://www.eprocurement.gov.gr).
ΑΟΘΟΝ 7: ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε
δηεχζπλζε http://www.elgo.gr θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ – ΘΖΚΓΖΠ http://www.eprocurement.gov.gr

ΑΟΘΟΝ 8: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
πνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 4412/2016.
Νη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ φπσο απηή
νξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Λ. 4412/2016.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θαλέλαο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ απηνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016.
Νη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο κε εγγεγξακκέλε δξαζηεξηφηεηα απηήλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Έλαο
νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο
δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη
λα απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο
πφξνπο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
πφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, κηα θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηερφλησλ
ζηελ θνηλνπξαμία ή άιισλ θνξέσλ.
ΑΟΘΟΝ 9: ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Νη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ θάθειν πνπ
εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ πίλαθα. Ζ θαηάζεζή ηνπο γίλεηαη είηε ηδηνρείξσο είηε
ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεχζπλζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ, κέρξη θαη ηελ εκέξα Γεπηέξα 28/12/2020 θαη
ψξα 12:30 κκ
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Α) Πηνηρεία Απνζηνιέα (ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ):
ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Πηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ :
Δπσλπκία: …………………………………………………………………………………….…
Γηεχζπλζε: ………………………………………………………………………………………
Αξηζκφ ηειεθψλνπ: ………………………………………........... (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν) e-mail:
…………………………………………………………… (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)
Γηα ην Γηαγσληζκό: «Ξξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ».
Αξηζκόο Ξξσηνθόιινπ Γηαγσληζκνύ: 2446/65343/10-12-2020
Ρόπνο/Γηεύζπλζε Θαηάζεζεο ή απνζηνιήο πξνζθνξώλ: «Γηεχζπλζε: Ηλζηηηνχην Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ ,
Αγξφθηεκα Θέξκεο -Θεζζαινλίθεο, Ρ.Θ.57001, Ρ.Θ.60458, ηει. επηθνηλσλίαο: 2310-365370»
ΞΟΝΠΝΣΖ !!! Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί από ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηόθνιιν

B) Γηεχζπλζε ππνβνιήο θαη ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ
ΞΟΝΠ:
Διιεληθφ Γεσξγηθφ Νξγαληζκφ – ΓΖΚΖΡΟΑ/ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ ΑΓΟΝΘΡΖΚΑ ΘΔΟΚΖΠ, ΡΘ 57001
ΘΔΟΚΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Γηαθήξπμε αξ. πξση. 2446/65343/10-12-2020
Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο εκέξα Γεπηέξα 28/12/2020 ψξα 12:30κκ
Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο εκέξα Γεπηέξα 28/12/2020 θαη ψξα 12:30
Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “ Valorisation of thistle-curdled
CHEESES in MEDiterranean marginal areas”, κε αθξσλχκην VEGGIE-MED-CHEESES θαη θσδηθφ ΓΓΔΡ, PRIMA 201813.
ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηφθνιιν.
Νη πξνζθνξέο δχλαηαη λα θαηαηίζεληαη είηε ηδηνρείξσο είηε ηαρπδξνκηθά. Ρελ επζχλε γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή
ησλ πξνζθνξψλ ζην Ηλζηηηνχην Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ ηελ θέξνπλ αθέξαηα νη πξνζθέξνληεο.
Δηδηθά θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, ε έλαξμε θαη ε ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θεξχζζεηαη απφ ηνλ
Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο μεθηλά κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ σο άλσ
αλαθεξφκελε εκεξνκελία ιήμεο θαη δχλαηαη λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ απηήο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα
αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ξξηλ
ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο πξνεγείηαη πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο. Κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δε γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ
αληηζηνίρσο.
Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Κέζα ζηνλ θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη:
1. Σσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά
ην άξζξν 10 ηεο παξνχζεο.
2. Σσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε "ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ" ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο/πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ην ζχλνιν ησλ
εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ/ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Άξζξνπ 4 γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο. Κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα Β΄ ηεο παξνχζεο ή/θαη λα επηζπλαθζνχλ
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ησλ εηδψλ.
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3. Σσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη,
επί πνηλή απνξξίςεσο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ηηκή θαη φηη ε
πξνζθνξά ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα Β' ηεο παξνχζεο. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δίδεηαη ηηκή ε νπνία ζα εθθξάδεηαη ζε επξψ.
Ζ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο άλεπ ΦΞΑ ησλ ππνςεθίσλ αλά είδνο δηαγσληζκνχ ζα ιεθζεί ππ‟ φςηλ
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε αχμνπζα ζεηξά γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηνδφηε.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο
απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμε.
Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Πε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ Ξξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηελ απψιεηα θάζε
δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ΑΟΘΟΝ 10: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα πεξηιακβάλνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, εληφο ηνπ θπξίσο
θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, έλαλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ, ζηνλ νπνίν
ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
Α) Ρν Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λφκνπ 4412/2016
(Α΄ 147) ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Δηδηθά ην
Κέξνο IV: Θξηηήξηα Δπηινγήο ζπκπιεξψλεηαη ε ελόηεηα Α θαη κόλν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην απαηηνχκελν θαηά ηα αλσηέξσ ΡΔΓ, δχλαηαη λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά
πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ θαηά
ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Β) Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο.
Γ) Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε
λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη δε:
Ξξνθεηκέλνπ γηα ΑΔ θαη ΔΞΔ:
• Θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ
δεκνζίεπζεο.
• ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ην πξαθηηθφ ΓΠ ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ,
• Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο
εηαηξείαο ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εκεξνκελία έθδνζεο έσο θαη (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
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Ξξνθεηκέλνπ γηα Ν.Δ θαη Δ.Δ :
• Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά.
• Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί κεηαβνιψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλεηαηξηζκνύο :
• Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο (θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, απνδεηθηηθά
ηήξεζεο δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε λφκηκε ζχζηαζή ηνπο),
πξαθηηθφ ΓΠ ή άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν.
• πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
Ρα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ αιινδαπή ππνβάιινπλ θαηά πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά
ζχζηαζεο ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λνκηθά δεζκεχνπλ ην λνκηθφ
πξφζσπν, ηα νπνία εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ
νπνία θαη εθδίδεηαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
Δάλ ηελ πξνζθνξά ηελ ππνβάιιεη Έλσζε ή Θνηλνπξαμία, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ππνβάιινληαη γηα θάζε
ζπκκεηέρνλ κέινο μερσξηζηά.
Ζ κε έγθπξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά ιφγν
απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
ΑΟΘΟΝ 11: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΛΝΚΗΠΚΑ
Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ Λ. 4412/2016,
εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο.
Ζ ηηκή ζα δνζεί ζε επξψ, ζηαζεξή ρσξίο θακία αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνκήζεηα
ηνπ εμνπιηζκνχ.
Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΞΑ, γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε.
Πε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη
αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΞΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.
Ζ ηηκή ρσξίο ΦΞΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Ξξνζθνξψλ.
Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε
γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο
ηξνπνπνηήζνπλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε
ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ.
ΑΟΘΟΝ 12: ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Γεπηέξα 28/12/2020 θαη ψξα 12:30 κκ ζηα γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ
Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ – ΓΖΚΖΡΟΑ/Η.Θ.Δ. απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ φπσο νξίζζεθε κε ηελ
ππ‟ αξηζκ. 2859/63281/16-12-2019 (ΑΓΑ: 6ΕΝ2ΝΜ3Κ-ΤΥΟ), Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ
Δξεπλψλ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ Η.Θ.Δ. Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο
2020», ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ησλ έιεγρν
απηψλ.
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Ν Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κόλν ηεο ηηκήο.
Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ.
Ρα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ηνλ απνθιεηζκό πξνζθνξώλ πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο
πνπ ζέηεη ε παξνύζα πξνθήξπμε. Αθνινχζσο ζα θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, κε αχμνπζα ζεηξά ηεο
ζπλνιηθήο ηηκήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ ΗΘΔ.
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ.
Κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα κε ηνπο ζην
παξφλ αλαθεξφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, νη νπνίνη είλαη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη
απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ιχεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
επηθπιαζζνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο.
ΑΟΘΟΝ 13: ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ - ΑΞΝΠΑΦΖΛΗΠΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ
Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΗΘΔ κπνξεί λα θαιεί
εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ
ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ
ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΗΘΔ, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε.
ΑΟΘΟΝ 14: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ
Ν Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα ( 10) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία εηδνπνίεζήο ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο:
• Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε.
• Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη,
επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ
ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φηη
δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθφ.
• πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο,
ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.
• Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο
άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
• Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
• Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε
νηθείν Δπηκειεηήξην, επαγγεικαηηθφ κεηξψν θαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
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• Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Ν Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ. Ρν πξαθηηθφ θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηαβηβάδνληαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Νξγαληζκνχ γηα ηε ιήςε
απφθαζεο θαηαθχξσζεο.
Όζνη ππέβαιιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ.
ΑΟΘΟΝ 15: ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ – ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ν ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ/ Η.Θ.Δ. ζα θνηλνπνηήζεη ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν, επί απνδείμεη.
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ ζα πξνζθαιέζεη
εγγξάθσο δηά εηδηθήο πξφζθιεζεο ή ηειεθσληθά ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
εληφο δέθα (10) εκεξψλ.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο.
ΑΟΘΟΝ 16: ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, λα απνθαζίζεη ηελ ηειηθή
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε.
Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηνχ, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, λα δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο,
ηδίσο:
1.
2.
3.
4.

γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,
εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,
εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ
Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,
εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή ππεξεζίαο.

Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε
απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
ΑΟΘΟΝ 17: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Ν Νξγαληζκφο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε
πεξίπησζε, πξνζθνξά:
1. Ρεο νπνίαο ν ρξφλνο ηζρχνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν.
2. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη
ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Λ.4412/2016.
3. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηνλ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ/ΗΘΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ
Λ.4412/2016.
4. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή.
5. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο
απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ
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6.
7.
8.
9.

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε
απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
Ζ νπνία είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή / θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε
ηηκή.
Ζ νπνία δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Ξξνθήξπμε.
Ζ νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Ξξνθήξπμε.
Ρεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ εθ ηνπ δηαγσληζκνχ ηεζέληα πξνυπνινγηζκφ.

Ν Νξγαληζκφο, επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν
Γηαγσληζκφο, Ξξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηνπ πνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.
ΑΟΘΟΝ 18: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ
Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα
ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
ΑΟΘΟΝ 19: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ
1. Κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί Πχκβαζε.
2. Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ Πχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο Ξξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία
δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
3. Ζ Πχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη
ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο
πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Ρν θείκελν ηεο Πχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο
πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε Πχκβαζε θαη ηα
παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Νηθνλνκηθή ηνπ Ξξνζθνξά θαη ε παξνχζα
Ξξνθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα.
4. Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο,
ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ΑΟΘΟΝ 20: ΣΟΝΛΝΠ, ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
Ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ έδξα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ, εληόο 90
(ελελήληα) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα δε έμνδα κεηαθνξάο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Πε
πεξίπησζε πνπ δελ παξαδνζνχλ ηα αλαιψζηκα είδε εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ
ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ
πεξίπησζε απηή. Ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη
απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαηείλεη ηνλ αλσηέξσ ρξφλν θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο,
ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν.
ΑΟΘΟΝ 21: ΞΑΟΑΙΑΒΖ-ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
Ζ πηζηνπνίεζε-νινθιήξσζε-παξαιαβή ηνπ πξνκεζεπφκελσλ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ηξηκειή
Δπηηξνπή, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. 2859/63281/16-12-2019 (ΑΓΑ: 6ΕΝ2ΝΜ3Κ-ΤΥΟ), Απφθαζε ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ
ηνπ Η.Θ.Δ. Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο 2020».
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Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ζπληάζζεη Ξξσηφθνιιν Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο θαη ηελ
θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε
ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ.
ΑΟΘΟΝ 22: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ
Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξψ (€) θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ην Η.Θ.Δ., κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ
ηηκνινγίνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο
β) απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην θαη
γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ
ΓΖΚΖΡΟΑ, πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
ΑΟΘΟΝ 23: ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο
ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
ΑΟΘΟΝ 24: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε
δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη
εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Νξγαληζκφ – ΓΖΚΖΡΟΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
ΑΟΘΟΝ 25: ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο (πφδεηγκα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β) ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο άλεπ ΦΞΑ θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο . Ζ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απαηηείηαη γηα ηηο ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ
(20.000,00€) αλά αλάδνρν. Γεθηέο γίλνληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε κέξε ηεο ΠΓΠ
θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α)
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – «ΓΖΚΖΡΟΑ»/Η.Θ.Δ.)
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ
ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη:
• ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
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• φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ηα πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο
πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη
ηα) ην αληηθείκελν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 26: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
• Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε
ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Πε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. Πε θακία δε αλάινγε
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο
εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα
απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φιν ή ελ κέξεη ζε Ρξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε
πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φιν ή
ελ κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, αλνκνίσζε
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ,
ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Ρξάπεδαο.
• Ν Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο Πχκβαζεο ή ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Ξξνζθνξάο ηνπ,
έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα
θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη,
αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο Πχκβαζεο.
• Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ζα
είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξσλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ
απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο
ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα
πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.
• Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο,
νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ
αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
• Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ
ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε
Πχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο
εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα
θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ
εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη
πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο.
• Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ ακέιεηεο, παξαιείςεηο ή γεληθά πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ θαη νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηπρφλ βιάβεο, δεκίεο ή αηπρήκαηα πνπ ζα
πξνθχςνπλ εμ αηηίαο ηνχησλ.
• Ρα αλσηέξσ απνηεινχλ απαξάβαηνπο φξνπο θαιήο ζπλεξγαζίαο αλαδφρνπ θαη ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ε παξέθθιηζε
απφ απηνχο ζπληζηά ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.
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ΑΟΘΟΝ 27: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ
Ν Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ,
εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην.
ΑΟΘΟΝ 28: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ
Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ, ν νπνίνο απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221, ηνπ λ. 4412/2016 εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη
ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
ΑΟΘΟΝ 29: ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΊΑΠ
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξερφκελσλ εηδψλ.
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ΡΚΖΚΑ Β: ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΠΚΒΑΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ
(αλάζεζε κεηά από δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ)

Πήκεξα ηελ

…-…-.., εκέξα

……..,

κεηαμύ αθελόο:

1. Ρνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – ΓΖΚΖΡΟΑ
(ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ) – Ηλζηηηνχην Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ , πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Θνπξηίδνπ 56-58 & Ληξβάλα
– 11145, Θάησ Ξαηήζηα, κε ΑΦΚ 997604027 ΓΝ Γαιαηζίνπ, ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε ηελ αξηζ. 188763/10-102011

Θνηλή

Απφθαζε

ησλ

πνπξγψλ

Νηθνλνκηθψλ

θαη

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο

&

Ρξνθίκσλ

(ΦΔΘ

2284Β‟/13102011) ζε εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΓΠ, Θαζεγεηή Πέξθν
Σαξνπηνπληάλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ.2172/236743/23.09.2019 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ (ΦΔΘ Β‟3570/25.09.2019), θαινχκελνπ ζην εμήο γηα ζπληνκία «ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ» θαη
αθεηέξνπ,

2. Ρεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ……………….……….., πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ …………….…..,
θαη εδξεχεη …………………, ΡΘ……..., ………, κε ΑΦΚ: …………………, Γ.Ν..: ………………., ηει.: ……..…..& Fax.:
……………….., θαινχκελνπ ζην εμήο γηα ζπληνκία «πξνκεζεπηήο», Ππκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη
έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα:

Άξζξν 1 Αληηθείκελν ηεο Πύκβαζεο
Ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ αλαζέηεη ζηνλ πξνκεζεπηή θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα …………….…….φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ απφ ………………………….……ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο Πχκβαζεο απηήο θαη δεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο
πξναλαθεξζείζαο πξνκήζεηαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα κε ηελ παξάδνζε ηνπ, απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβψλ
ηεο κνλάδαο κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο.
Άξζξν 2 Ρίκεκα – Ακνηβή – Ρξόπνο Ξιεξσκήο
Ρν ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ……..…€ πιένλ ΦΞΑ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ ……€) ην πνζφ απηφ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηνπ έξγνπ “ Valorisation of
thistlecurdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas”, κε αθξσλχκην VEGGIE-MED-CHEESES θαη θσδηθφ
ΓΓΔΡ, PRIMA 2018-13. Ξξνκήζεηα 1) Σξσκαηφκεηξν γηα ηελ αλάιπζε θαη ην πνηνηηθφ έιεγρν πεηξακαηηθψλ ηπξηψλ
θαη 2) Όξγαλν κέηξεζεο ζπλεθηηθφηεηαο ηξνθίκσλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ην πνηνηηθφ έιεγρν πεηξακαηηθψλ ηπξηψλ
θαη ζα θαηαβιεζεί χζηεξα απφ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβψλ, κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή (έθδνζε ηηκνινγίνπ, θνξνινγηθή θαη
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα). Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα ζπζθεπαζίαο, θφξησζεο, κεηαθνξάο
θιπ, ηα νπνία βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ρν ζπλνιηθφ απηφ ηίκεκα παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην θαζ' φιε
ηε ζπκθσλεκέλε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ρν αλσηέξσ πνζφ ππφθεηηαη: α) ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 4%, β)
θξάηεζε χςνπο 0,07% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ (ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο
αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο), γ) παξαθξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ/ΑΔΞΞ (ΘΑ 1191/2017, ΦΔΘ 969/Β/22-3-2017- ππνινγίδεηαη επί ηεο
θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Α.Ξ. Γ ΡΔΦ Α‟
1087988 ΔΜ 2013/30.5.2013 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Ρειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ, επί ηεο θξάηεζεο 0,06% θαη
επί ηεο παξαθξάηεζεο 0,06% δηελεξγείηαη θαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΝΓΑ).
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Άξζξν 3 Σξόλνο – δηάξθεηα
Ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ έδξα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ,
εληόο ελελήληα (90) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο, ηα δε έμνδα κεηαθνξάο ζα
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Πε πεξίπησζε πνπ δελ παξαδνζεί ν εμνπιηζκφο εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη
εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη αθνινπζείηαη ε
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε απηή. Ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζεο πξνο
απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ.
Άξζξν 4 πνρξεώζεηο Αλαδόρνπ – Ξξνκεζεπηή
Ζ παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ
(θηήκα Θέξκεο, Ρ.Θ. 57001, Θέξκε Θεζζαινλίθεο) , θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνλ Δπηζηεκνληθά πεχζπλν γηα ηνλ
ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ζπληάζζεη Ξξσηφθνιιν
Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζε ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή. ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ,
επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζεο ηνπ πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ
ιφγνπ απηνχ. Δπίζεο:
1.

Ν πξνκεζεπηήο δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηεο
πξνκήζεηαο.

2.

Ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ αζθαιηζηηθή, πγεηνλνκηθή θαη νπνηαδήπνηε άιιεο κνξθήο θάιπςεο ηνπ
ηδίνπ ή ηνπ ηπρφλ απαζρνινχκελνπ απφ απηφλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

3.

Ν πξνκεζεπηήο ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ πξνθαιέζεη θαηά
ηελ παξνρή ή εμ αθνξκήο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πξνο απηφλ, ππνρξενχκελνο ζε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο
δεκίαο. Ν ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ δηθαηνχηαη ζε παξαθξάηεζε ηεο ακνηβήο ηνπ κέρξηο θαιχςεσο ηνπ πνζνχ ηεο
δεκίαο.

4.

Απνθιείεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε ζε ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ ππφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνθππηφλησλ
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ.

Άξζξν 5 Θαηαγγειία
Ξαξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζεσξνχκελσλ απάλησλ σο
νπζησδψλ, παξέρεη ζηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε γηα «ζπνπδαίν ιφγν».
Άξζξν 6 Δγγύεζε
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξερφκελσλ εηδψλ θαζψο θαη
ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Άξζξν 7 Γεληθνί όξνη
1.

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, εθηφο
θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.

2.

Οεηά ζπκθσλείηαη φηη, γηα θάζε δηαθνξά πνπ απνξξέεη ακέζσο ή εκκέζσο απφ ηε ζχκβαζε
απηή, εάλ δελ ιπζεί κε θαιφπηζηε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, αξκφδηα
γηα ηε δηθαζηηθή επίιπζή ηνπο ζα είλαη δηθαζηήξηα Αζελψλ.

3.

Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απηήο πνπ φινη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, κπνξεί λα γίλεη
κφλν εγγξάθσο, απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, απνθιεηφκελνπ θαη απηνχ ηνπ
φξθνπ.
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Ρν παξφλ ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ δχν γηα ηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θαη έλα γηα ηνλ
πξνκεζεπηή θαη αθνχ δηαβάζηεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
Γηα ηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π

Ν Ξξνκεζεπηήο
Γηα ηελ εηαηξεία

Θαζεγεηήο Πέξθνο Α. Σαξνπηνπληάλ

Ν Δπηζηεκνληθά πεύζπλνο
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ (ΞΝΓΔΗΓΚΑ)
Γηα ηελ Ξξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ
“Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas”, κε αθξσλχκην VEGGIEMEDCHEESES θαη θσδηθφ ΓΓΔΡ, PRIMA 2018-13.
ΞΟΝΠ: Αλαζέηνπζα Αξρή – ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ/Ηλζηηηνύην Θηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ Πηνηρεία πνςεθίνπ
Αλάδνρνπ: ……………………………………………………
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΞΝΠΝ

ΘΑΘΑΟΝ
ΞΝΠΝ
(ΣΥΟΗΠ
Φ.Ξ.Α.)

(ΚΔ
Φ.Ξ.Α.)

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΚΔ ΑΟΘΟΝ
4(3728/18-122018):ΔΗΓΗΘΔΠ
ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ/ΡΔΣΛΗΘΔΠ
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ(ΛΑΗ/ΝΣΗ)

Ρόπνο – Ζκεξνκελία:
Γειψλσ σο ππνςήθηνο φηη:
1.
2.

έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα.
ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (03) κελψλ απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο.

πνγξαθή Ξξνζθέξνληνο ή Λόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & Πθξαγίδα.
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ (ΞΝΓΔΗΓΚΑ)
Γηα ηελ Ξξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ
“Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas”, κε αθξσλχκην VEGGIE-MEDCHEESES θαη θσδηθφ ΓΓΔΡ, PRIMA 2018-13.
ΞΟΝΠ: Αλαζέηνπζα Αξρή –ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ/Ηλζηηηνύην Θηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ Πηνηρεία πνςεθίνπ
Αλάδνρνπ: ……………………………………………………

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ

Παο ππνβάιισ ηελ αθφινπζε ηερληθή πξνζθνξά:

Ρόπνο – Ζκεξνκελία:

πνγξαθή Ξξνζθέξνληνο ή Λόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & Πθξαγίδα.
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ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ

ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ

ΘΑΙΖΠ

ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

(ΞΝΓΔΗΓΚΑ)

ΡΟΑΞΔΕΑ ………………………….
Ραρ. Γ/λζε νδφο

- αξηζκφο –

Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………

TK-

fax

ΔΟΥ. ……………………………….

ΞΟΝΠ
ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ – «ΓΖΚΖΡΟΑ»/Η.Θ.Δ.
Γ/ΛΠΖ Θηήκα Θέξκεο Ρ.Θ. 57001, Θέξκε Θεζζαινλίθεο

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ.…ΔΟΥ ………..
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή, αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ………………… ΔΟΥ (θαη
νινγξάθσο) ………………………… ππέξ ηεο Δηαηξείαο ………………………………… Γ/λζε ..……………Ρ.Θ ……………,
ΑΦΚ: ……………..….., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε Πχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη καδί ζαο, γηα ηελ πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. πξση. 2446/65343/10-12-2020 Ξξνθήξπμή ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
ηνπ Νξγαληζκνχ ζαο , γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ “ Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean
marginal areas”, κε αθξσλχκην VEGGIE-MED-CHEESES θαη θσδηθφ ΓΓΔΡ, PRIMA 2018-13.
- Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν, ηηο απφ ηελ παξαπάλσ αηηία απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο Αλαδφρνπ
Δηαηξείαο, θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.
- Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε
ηεο απαίηεζεο ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε, κέζα ζε πέληε(5) εκέξεο, χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο .
- Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο, αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπφηε
γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.
- Ζ παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ηελ …………………..
(ΠΖΚΔΗΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ):
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην
πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.
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ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ
ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α
147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1 θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο

Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε
ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:

Α: Νλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα
(αθ)
- Νλνκαζία: ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ- ΓΖΚΖΡΟΑ/ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ
- Θσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : ΔΙΓΝ: 55143 / ΗΘΔ:55143_18
- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: (γηα ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ) Θνπξηίδνπ 56-58 & Ληξβάλα/
11145 /Αζήλα (γηα ΗΘΔ) ΘΡΖΚΑ ΘΔΟΚΖΠ / ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ/ Ρ.Θ. 57001
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Γξ Δπδφμηνο Τσκάο θαη Γξακκαηεία
- Ρειέθσλν: 2310 365 370, 365372
- Ζι. ηαρπδξνκείν: info@vri.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.elgo.gr
Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ “Valorisation of thistle-curdled CHEESES in
MEDiterranean marginal areas”, κε αθξσλύκην VEGGIE-MED-CHEESES θαη θσδηθό ΓΓΔΡ, PRIMA
2018(CPV: 38300000-8,38432200-4)
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [

]

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Ξξνκήζεηεο]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [………………..]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): […………..
ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ
ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ
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Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα

Απάληεζε:

Πηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Ξιήξεο Δπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ):

[ ]

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :
Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε
ζην
Γηαδίθηπν
(δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ
ππάξρεη):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

2

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζε3;
Δάλ λαη:
Απαληήζηε
ζηα
ππφινηπα
ηκήκαηα
ηεο παξνχζαο ελφηεηαο,
ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ
ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά
πεξίπησζε,
θαη
ζε
θάζε
πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην
κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
θαηάινγν4:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο,
ζπκπιεξώζηε
ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε

α) [……]

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] γ) [……]

δ) [] Λαη [] Όρη

ΚΝΛΝ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ

ε) [] Λαη [] Όρη
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αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ;
Δάλ
ε
ζρεηηθή ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Ρξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ν

νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπκκεηέρεη
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο5;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ)
Θαηά
πεξίπησζε,
επσλπκία
ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή
θνηλνπξαμίαο.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Ρκήκαηα

Απάληεζε:

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

[ ]
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Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα

Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Νλνκαηεπψλπκν

[……]

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Ρειέθσλν:

[……]

Ζι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο,
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

[……]
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Πηήξημε:

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;

[]Λαη []Όρη

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΡΔΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο
ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο
απηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο,
είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη
ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη
V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛ6
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Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)

πεξγνιαβηθή αλάζεζε :

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;

[]Λαη []Όρη
Δάλ

λαη
παξαζέζηε
θαηάινγν
ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη
ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη'
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο
θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο
πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα,
παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α
θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή
θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ
ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο7
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Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

Ξιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο21, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;

[] Λαη [] Όρη

ΦΝΟΝΗ

ΔΗΠΦΝΟΔΠ
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε
ε
αζέηεζε
ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο
Πε
πεξίπησζε
θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε
απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;22

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Λαη [] Όρη [] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη -[]
Λαη [] Όρη

-[……]· -

-[……]· -

[……]·

[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη Δάλ
λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη Δάλ
λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):23
[……][……][……]
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Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
αθεξεγγπόηεηα,
ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό
παξάπησκα

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη
εξγαηηθνύ δηθαίνπ24;

[] Λαη [] Όρη

Βξίζθεηαη
ν
νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο25 : α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή
απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη)
αλαζηνιή
επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ)
ζε
νπνηαδήπνηε
αλάινγε
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα
δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ Δάλ
λαη:
Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε
ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο26

[] Λαη [] Όρη

Δάλ

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]

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

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

ε
ζρεηηθή ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό
επαγγεικαηηθό παξάπησκα27;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ

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

λαη,

λα

αλαθεξζνχλ
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ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[..........……]
Έρεη

ζπλάςεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

[] Λαη [] Όρη

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ
λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθξίεο

[…...........]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ28, ιφγσ
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ
λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Λαη [] Όρη

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο29;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ

[...................…]

[.........…]

λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα30 θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο
ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ
λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Λαη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
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Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) είλαη ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα

[] Λαη [] Όρη

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ
Νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ Απάληεζε:
δεκφζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ.
3310/2005xxxii:
Ππληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 [] Λαη [] Όρη
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: [……]
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Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν
ηελ Δλφηεηα a ηνπ Κέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ
Κέξνπο ΗV:
Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ
επηινγήο

Απάληεζε

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[] Λαη [] Όρη

Α: Θαηαιιειόηεηα

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Θαηαιιειφηεηα

Απάληεζε

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:

[…]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Σξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζήο ηνπ

[] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Λαη [] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Απάληεζε:

1α) Ν («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ
εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
:
θαη/ή,
1β) Ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ
απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

ν εμήο

xxxiv

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…]λφκηζκα

:

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2α) Ν εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα
πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα
ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη
είλαη ν εμήο: θαη/ή,
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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3) Πε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη
δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ
ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο:

[…................................…]
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Γ: Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
1) Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxv,
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο
αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ
έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxxvi:

Απάληεζε:
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Ξεξηγξαθή

πνζά

εκεξνκελίεο

παξαιήπηεο

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ
ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεοxxxvii, ηδίσο
ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:

[……..........................]

[……]
3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα
αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο:

[……]

4) Ρν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία
ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

5) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο
θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:

[……]

6) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο
xxxviii
ην αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο
ζχκβαζεο:

[....……]

20PROC007821417 2020-12-11

Κέξνο VI: Ρειηθέο δειώζεηο
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ.
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη3, εθηφο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο
κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ3. β) ε
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηνλ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΓΖΚΖΡΟΑ/ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά
ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζην παξφλ Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ ππ‟ αξηζκ.πξση. 2446/65343/10-12-2020 ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
________________________________
I.

Πε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο)
ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ

II.

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

III.

Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Καΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ
κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Νη πιεξνθνξίεο απηέο
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.

Ξνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκύξηα επξώ.
Κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα
Κεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη
ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
IV.

Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ

V.

Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

VI.

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

VII.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο
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άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο
απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.”
VIII.

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.

IX.

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ.
42).

X.

Πχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Πηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.

XI.

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Πχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ
C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ
ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54). Ξεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007(ΦΔΘ 103/Α),

«Θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Ξξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Ξξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε
λνκνζεζία)
XII.

Θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000
(ΦΔΘ 48/Α) "Θχξσζε ηεο Πχβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Ξξσηνθφιισλ.
XIII.

Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4
ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.

XIV.

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α)“Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”

XV.

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΘ 215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ

θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
XVI.

Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ

20PROC007821417 2020-12-11

(Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
XVII.

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

XVIII.

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

XIX.

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη

XX.Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
XXI.
Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
XXII.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
XXIII. Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ
ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ
έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη
ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο XXIV. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
XXV.
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2.
XXVI.

Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ

Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) XXVII. Άξζξν 73 παξ. 5.
XXVIII. Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε
δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΡΔΑΓ πρ „αξζξν 68 παξ. 2 λ.3863/2010
XXIX.

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

XXX.

Ξξβι άξζξν 48.

xxxi Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) xxxii Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο
ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΞΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Ξξβι θαη άξζξν 375
παξ. 10.
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xxxiii

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα απηφ.

xxxiv

Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. xxxv Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ
έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.

xxxvi

Ξξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν
δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.

xxxvii

Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά
έληππα ΡΔΓ.

xxxviii Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΡΔΓ γηα ηνπο
ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xxxix

Ξξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

xl

πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ)
πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη.
Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα
ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.
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