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Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  

τιμή. 

Ετήσιος προϋπολογισμός 11.625,20€ προ ΦΠΑ ήτοι (14.299,00€ με ΦΠΑ) 

συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.  

 

                       

 ΑΡ.ΠΡΩΤ:  ΚΥΤ/2016/88                                                                                 Καλαμάτα 13/06/2016  

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΚΥΤΤΑΡΟ 

Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 1 (1
ος

 όροφος), 24100, Καλαμάτα   

Τηλ. : 27210 89482 

Fax :  27210 87388 

Email: info@kethea-kyttaro.gr 

Πληροφορίες : Λογιστήριο 27210-87356 εσωτ. 2 

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη την κείμενη 

νομοθεσία και ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν: 

 

1. Το ΚΕΘΕΑ:  α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 

προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήμερα με 

το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) 

υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-

2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 

148/2007 

2. Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων» 

3. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες Διατάξεις 

4. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που 

Προηγείται της Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών 

με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) 

και ισχύει σήμερα 

5. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 

και τον κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007  

6. Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 

του Κ.Π.∆.) 
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7. Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 

του Κ.Π.∆.) 

8. Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

9. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

10. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16
ης

 Νοεμβρίου 2005 

11. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

12. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

13. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις   

14.  Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής     

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

15. Το  Εγκεκριμένο Αίτημα Δαπάνης με Α.Π. ΑΕΔ-ΚΥΤ-2016/16 

16.   Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ-  ΩΜΗ4ΟΡ9Υ-ΤΗ6 

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 

  

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  

τιμή. Ετήσιος προϋπολογισμός 11.625,20€  προ ΦΠΑ ήτοι (14.299,00 € με ΦΠΑ) 

συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου όπως 

αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι : 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’:  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2016. 

CPV : 15800000-6 

ΚΑΕ:   6491 

 

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

 

Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, το Π.Δ. 60/2007, τον 

Ν.4281/2014 (όπως ΙΣΧΥΕΙ) και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ 

(http://www.kethea.gr)  και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Άρθρο 2 : Παραλαβή Όρων συμμετοχής & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων   

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, επί της οδού Κολοκοτρώνη 1 

στην Καλαμάτα όσο διάστημα  διαρκεί  το  δικαίωμα  υποβολής  προσφορών  και  να  παραλαμβάνει  

το πλήρες κείμενο των όρων συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά 

τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 08:30 – 16:30, είτε ηλεκτρονικά (δωρεάν) 

μέσω του site του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr όπου είναι αναρτημένοι οι όροι συμμετοχής. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27210-87356 (εσ 2), κος Χρυσανθακόπουλος Χρήστος 

 

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο  e-mail info@kethea-kyttaro.gr, έτσι ώστε ο Οργανισμός να 

έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τους όρους συμμετοχής, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις.   

Άρθρο 3: Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας   

Η παρούσα έρευνα αγοράς θα διεξαχθεί στις 28/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο 

κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 1 (1
ος

 

όροφος) 

Η διεξαγωγή της Έρευνας Αγοράς και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας της Έρευνας Αγοράς, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». 

 

Άρθρο 4 : Κατάθεση Προσφορών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο  

στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα, επί της οδού Κολοκοτρώνη 1 (1
ος

 

όροφος), το αργότερο μέχρι τις 11:00 πμ. της ημερομηνίας διεξαγωγής της έρευνας αγοράς οπότε θα 

γίνει και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, παρουσία των 

συμμετεχόντων.   

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές, με 

συνέπεια τον  αποκλεισμό  του  διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για 

την καθυστέρηση. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.  

 

 

Άρθρο 5 : Ισχύς προσφορών  

 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς. Προσφορά που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 

Άρθρο 6 : Περιεχόμενο  προσφορών 

 

1. Οι   προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   παρόντες όρους  συμμετοχής  και 

κατατίθενται απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο 

επιμέρους και ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:  

 

http://www.kethea.gr/
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Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός 

σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά  Συμμετοχής, την Τεχνική 

Προσφορά  και εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα.   

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 

εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος της Έρευνας Αγοράς. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την Έρευνα Αγοράς.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax, 

email). 

 

2. Όλα τα σχετικά με την Έρευνα Αγοράς, έγγραφα συμμετοχής (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν 
ενιαία αρίθμηση (μηχανογραφική ή χειρόγραφη). 
 

3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της Έρευνας Αγοράς. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

Ε π ι τ ρ ο π ή  πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

μονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.   

 
4. Η  υποβολή  προσφοράς αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των 

όρων συμμετοχής και των λοιπών παραρτημάτων της Έρευνας Αγοράς και γνωρίζει και 

αποδέχεται πλήρως τις απαιτήσεις της προμήθειας. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, 

εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου  15 παρ.2 περ. α του Π.Δ 118//2007 κατά των όρων 

συμμετοχής, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους συμμετοχής και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση 

ενστάσεως κατά των όρων συμμετοχής δεν κωλύει τη συμμετοχή στην Έρευνα Αγοράς. 

 

5. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης  ή τελούν υπό αιρέσεις, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους συμμετοχής  επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο της ζητούμενης 

προμήθειας ανά είδος δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

7. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον 

προσφέροντα. 
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Άρθρο 7 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται  

στους παρόντες όρους . 

 

Άρθρο 8 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έρευνα Αγοράς οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά»,  τα εξής : 

 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην 

οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της Έρευνας Αγοράς στην οποία συμμετέχουν και να 

δηλώνουν ότι : 

 

        Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

 

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα του 

αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

για κάποιο αδίκημα συναφές με το αντικείμενο της Έρευνας Αγοράς ή σε σχέση με την 

επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από  τα  αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν σε 

κατάσταση πτώχευσης, ούτε βρίσκονται  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

iv. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

v. Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

vi. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτοι από Σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.   

vii. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής (και των συνημμένων 

παραρτημάτων) των οποίων έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

viii. Η Προσφορά στο σύνολό της ισχύει για εκατόν είκοσι (120)  ημερολογιακές μέρες από την 

επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς. 

ix. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων αγαθών  

και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή. 

x. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή 

ματαίωση της Έρευνας Αγοράς. 

xi. Εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τη διατήρηση της προσφερόμενης τιμής του. 

xii. Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών θα είναι σύμφωνες με τους όρους 

συμμετοχής και την κατατεθείσα προσφορά. 
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xiii. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων τροφίμων θα είναι σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

xiv. Δήλωση καταγωγής των προσφερόμενων προϊόντων.  

 

2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση ή Κοινοπραξία επιπροσθέτως τα ακόλουθα: 

 

i. Εάν η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον υπογράφοντα. 

 

ii. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται η 

σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στην Έρευνα 

Αγοράς. 

 

iii. Συμφωνητικό συνεργασίας όπου:  

α)  θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη 

συμμετοχή τους στην Έρευνα Αγοράς και την ευθύνη υλοποίησης της προμήθειας,  

β)  θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στην Έρευνα Αγοράς και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

και των μελών έναντι του ΚΕΘΕΑ  

γ)  θα ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση / Κοινοπραξία  

δ)  θα δηλώνεται ένα μέλος υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader)  

ε)  θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της και αριθμό fax 

στο οποίο θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα. 

 

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
 

4. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο 
(πρωτότυπη ή ευκρινές φωτοαντίγραφο).  

 
5. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία  

 

6. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν: 

α)  Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης (πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα), όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας , από τα οποία να προκύπτει : 

 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

 τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 

Σε περίπτωση που :  

 

α)  η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β) η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από 

το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο  αναγκαία  

εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 
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Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του 

συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος 

άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των 

υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο 

των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

  

 

Άρθρο 9 : Τεχνική Προσφορά  

 

1. Η Τεχνική Προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους. 

2. Κατάθεση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένο, 

σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

3. Κατάθεση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ των όρων συμμετοχής συμπληρωμένου με τρεις (3) 

τουλάχιστον αντίστοιχες προμήθειες (Ως αντίστοιχη θεωρείται η προμήθεια ειδών διατροφής) 

τουλάχιστον 50% της προβλεπόμενης συνολικής αξίας της Έρευνας Αγοράς, με είδη διατροφής 

που εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Η 

κατάσταση αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια ή δελτία αποστολής ή συμβάσεις κλπ). 

4. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές 

των προϊόντων τους (πχ. Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ημερομηνία λήξης - 

πάνω από τέσσερις μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους, χώρα και εργοστάσιο 

παρασκευής). 

5. Κατάθεση οποιωνδήποτε σχετικών στοιχείων ή  πιστοποιητικών αναφορικά με τα 

προσφερόμενα προϊόντα, που αποδεικνύουν την ποιότητα τους. 

 

 

Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς  

 

1. Κατάθεση του συμπληρωμένου Παραρτήματος Β’- Οικονομική Προσφορά, σφραγισμένο 

και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην 

Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν υπόκεινται σε καμία 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα 

δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή μονάδος αναγράφεται στην 

Οικονομική Προσφορά αριθμητικά. Η συμπλήρωση του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B) θα αφορά μόνο αριθμητικές τιμές και δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων, 

σχολίων κ.λπ.   

2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται 

πάσης φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ 

τρίτων (παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007, 

κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ), μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν 

υπερωριακή απασχόληση και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον 

ασφαλιστικό φορέα, για ασφάλιση των εργαζομένων του Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες 

εισφορές προς τρίτους όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, δαπάνες για 

αγορά υλικών, ειδών,  επιβαρύνσεις, δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στο 

κτίριο που στεγάζεται και λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ,  έξοδα Αναδόχου και κάθε είδους 
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δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 

προμήθειας που αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική περιγραφή και 

στους παρόντες όρους συμμετοχής.   

 

 

 

Άρθρο 11 : Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών  

 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος της παρούσας έρευνας αγοράς είναι η 

χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι η 

προσφορά  είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 12: Διαδικασία παραλαβής - Αποσφράγισης προσφορών 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους συμμετοχής. Οι δικαιούμενοι 

μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και να λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων, καθώς και των κατατιθέμενων δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση 

των προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας 

αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 

συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό  Πρακτικό της.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς θα διαβιβάσει στο 

αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ το/ά πρακτικό/ά της, για την έγκριση της διαδικασίας. Ο χρόνος 

πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του ΠΔ 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έγκριση της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ. Οι φάκελοι των 

Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο 

στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί.  

 

Ο φάκελος των Οικονομικών προσφορών των εταιριών των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου 

δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς,  στον χρόνο και χώρο που θα ορίσει η Επιτροπή 

Αξιολόγησης και θα  τους γνωστοποιηθεί εγγράφως με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί 

με FAX ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς  θα ελέγξει 

το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των όρων συμμετοχής και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό 

της, τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης. Εν συνεχεία θα προχωρήσει στην κατάταξη των οικονομικών 

Προσφορών βάσει της προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με 

το οποίο θα εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ την επιλογή υποψηφίου Αναδόχου με τη 

χαμηλότερη τιμή, από αυτούς των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους 

παρόντες όρους  και την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν. Ο χρόνος πρόσβασης των 
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δικαιούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΠΔ 118/07 στις οικονομικές προσφορές ορίζεται εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των  

προσφορών μπορεί να  πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω 

επιμέρους στάδια, ήτοι: (Παραλαβή Φακέλων, Αποσφράγιση Προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών, 

Άνοιγμα και Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, Άνοιγμα και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, 

Επιλογή υποψήφιου Αναδόχου).    

 

Άρθρο 13 : Απόρριψη προσφορών   

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις 

ή/και δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.  

 

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας 

ανά είδος, ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής της 

Έρευνας Αγοράς εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

 

3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

 

4. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

5. Η Οικονομική Προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 

και θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

 

6. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την επόμενη της ημέρας 

διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς. 

 

7. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής της Έρευνας Αγοράς ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρόντων όρων συμμετοχής. 

 

8. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

 

9. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 
 
 

 

 

Άρθρο 14:   Υπογραφή Σύμβασης.  

 

 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το 

άρθρο 23, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη  

η σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους αναδόχους μαζί με τις 

προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Όροι Συμμετοχής και απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης 

προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% 

της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17.Στην 

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την υπογραφή 

της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο 

κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα 

αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή μείωσης της ποσότητας έως 50% κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τους όρους συμμετοχής 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 15:  Ποιοτικός έλεγχος  

 

Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, μπορούν εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο, να προβαίνουν 

σε εργαστηριακό χημικό  έλεγχο κατά τις παραδόσεις του είδους, στέλνοντας δείγματα στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους. 

 

 Εάν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι μη κανονικό, τότε 

το είδος θα πρέπει να αντικαθίσταται με ευθύνη του προμηθευτή. Οι δαπάνες της αντικατάστασης 

και του εργαστηριακού ελέγχου σε αυτήν την περίπτωση βαρύνουν τον προμηθευτή, οι οποίες είτε 

εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημόσιου ταμείου (άρθρο 27/Π.Δ118). Εάν ο προμηθευτής δεν 

ανταποκριθεί άμεσα, το ΚΕΘΕΑ  έχει το δικαίωμα να αγοράσει το είδος από το ελεύθερο εμπόριο σε 

βάρος του προμηθευτή. 

 

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του ΚΕΘΕΑ κάθε 

ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των προδιαγραφών των προϊόντων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των 

ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

 

Άρθρο  16:  Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

 

 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής 

(ποσοτικής και ποιοτικής) παραλαβής κατά δύο (2) μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο. Η 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της 

Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην 

Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

,επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της Προμήθειας από την 
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Επιτροπή Παραλαβής ΚΕΘΕΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί έως και δύο (2) μήνες από τη λήξη της 

σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  

 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997 και έχουν , σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα, ή επίσης 

από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 17  : Υποχρεώσεις – Ευθύνες  Αναδόχου  

 

1.   Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς 

ή/και αρχές.  

2.  Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει 

δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

3.    Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση  όταν: 

α) η σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  με  ευθύνη  του  ΚΕΘΕΑ β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.   Εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα 

προκύψει σε βάρος του ΚΕΘΕΑ από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 18 : Παράδοση ειδών  – Τμηματική & Οριστική παραλαβή – Πρωτόκολλα παραλαβής  

 

 

1. H παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανά δίμηνο κατά τη διάρκεια ενός έτους από την 

υπογραφή της σύμβασης, σε ώρες, ημερομηνίες και τόπο, που θα υποδεικνύονται εγγράφως 

στον ανάδοχο με έντυπο παραγγελίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους του  ΚΕΘΕΑ 

ΚΥΤΤΑΡΟ τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα. 

 

2. Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία 

παραγγελίας των ειδών . Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ να 

παρατείνεται μέχρι το 1/3 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που πρέπει να 

υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη της δοθείσας 

παράτασης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση,  κινείται η διαδικασία κήρυξης του 

προμηθευτή έκπτωτου.   

 

3. Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και την 

ευθύνη του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το 

ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα 

ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται 

με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. 

 

4. Προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι η διαπίστωση  της  καλής τους  

κατάστασης  και  της  συμφωνίας  των  τεχνικών  τους  χαρακτηριστικών  προς  τις τεχνικές  

προδιαγραφές  της  παρούσας, τους  όρους  της  σύμβασης. 

 
5. Η Τμηματική Παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τον Διοικητικό-Οικονομικό Υπεύθυνο του 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ  Χρυσανθακόπουλο Χρήστο ο  οποίος θα ελέγχει μακροσκοπικά την 

ποιότητα της παραδοτέας ποσότητας και θα υπογράφει τα νόμιμα παραστατικά.  
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6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης, 

τους κωδικούς αριθμούς και την περιγραφή των προϊόντων, όπως αυτοί φαίνονται στη 

σύμβαση. 

 
7. Η Οριστική ποιοτική και ποσοτική  Παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την  αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής, το 
αργότερο έως και δύο (2) μήνες από τη λήξη της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους και τη βεβαιωμένη περάτωση της παράδοσης 
όλων των συμβατικών ποσοτήτων που υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει ο 
Ανάδοχος. 

 

 

Άρθρο 19 :  Τρόπος πληρωμής  

 

 

1. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει τα απαραίτητα νόμιμα φορολογικά παραστατικά 

ανά παραγγελία, στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ  

 

2. Θα καταθέτει αποδεικτικό  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α ι  α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς  ενημερότητας για την 

εξόφληση (ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο),  που  να  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της 

πληρωμής. 

 

3. Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου, εντός 

εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή τους. 

 

 

Άρθρο 20 : Ματαίωση Διαγωνισμού  

 

Το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με 

τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς 

οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 21 : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. 

 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  

τα  Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό. 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

O Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

                                                               Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’:   ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ 

ΚΥΤΤΑΡΟ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή. 

Ετήσιος προϋπολογισμός 11.625,20 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι (14.299,00 € με ΦΠΑ) 

συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΖΑΧΑΡΗ λευκή κρυσταλλική  σε συσκευασία των 1000gr ΚΙΛΟ 1.000 

2 ΜΕΛΙ, πευκόμελο ή ανθόμελο σε  συσκευασία των 1000gr ΚΙΛΟ 70 

3 ΓΑΛΑ εβαπορέ πλήρες 7,5% λιπαρά, μεταλλικό κουτί 410 γρ.  ΤΕΜ 350 

4 
ΧΥΜΟΣ Ανάμεικτος συμπυκνωμένων φρούτων σε συσκευασία 
των 1000ml ΛΙΤΡΟ 1.100 

5 ΑΛΕΥΡΙ μαλακό τύπου 70% σε συσκευασία των 1000gr,  ΚΙΛΟ 1.800 

6 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA σε μπουκάλι 1,5 lt ΛΙΤΡΟ 1.200 

7 ΓΚΑΖΟΖΑ σε μπουκάλι 1,5 lt ΛΙΤΡΟ 100 

8 ΛΕΜΟΝΑΔΑ σε μπουκάλι 1,5 lt ΛΙΤΡΟ 10 

9 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ με ανθρακικό σε μπουκάλι 1,5 lt ΛΙΤΡΟ 120 

10 ΦΑΚΕΣ ψιλές σε συσκευασία των 500ΓΡ.    ΚΙΛΟ 140 

11 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ σε συσκευασία των 500ΓΡ.    ΚΙΛΟ 110 

12 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ σε συσκευασία των 500ΓΡ.    ΚΙΛΟ 140 

13 ΠΕΝΕΣ ζυμαρικά σε συσκευασία των 500gr  ΚΙΛΟ 170 

14 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ σε συσκευασία των 500gr  ΚΙΛΟ 30 

15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 σε συσκευασία των 500gr  ΚΙΛΟ 250 

16 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3  σε συσκευασία των 500gr  ΚΙΛΟ 150 

17 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ σε συσκευασία των 500gr  ΚΙΛΟ 50 

18 ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ  σε συσκευασία των 500gr  ΚΙΛΟ 30 

19 
ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ σε οικονομική σε 
συσκευασία των 1000gr  ΚΙΛΟ 100 

20 ΨΩΜΙ λευκό του τοστ σε συσκευασία των 680-700 γρ. ΚΙΛΟ 300 

21 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ με γεύση  (φράουλα, βερίκοκο, ροδάκινο) 
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία των  500γρ ΚΙΛΟ 70 

22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ -ΦΛΕΙΚΣ  σε συσκευασία των 500 γρ  ΚΙΛΟ 70 

23 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  σε συσκευασία των 500 γρ. ΚΙΛΟ 150 

24 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε συσκευασία των 200 γρ.  ΚΙΛΟ 120 

25 ΠΕΛΤΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ σε συσκευασία των 500gr,  ΚΙΛΟ 60 

26 ΤΟΜΑΤΑ ψιλοκομμένη σε συσκευασία των 500gr,  ΚΙΛΟ 200 

27 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ σε συσκευασία των 1000γρ ΚΙΛΟ 200 

28 ΑΛΑΤΙ ψιλό σε συσκευασία των 1000γρ ΚΙΛΟ 170 

29 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ σε σκόνη σε συσκευασία των 400γρ.  ΚΙΛΟ 60 

30 ΗΛΙΕΛΑΙΟ σε συσκευασία των 5lt ΛΙΤΡΟ 250 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

  

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ 

ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή. 

Ετήσιος προϋπολογισμός 11.625,20 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι (14.299,00 € με ΦΠΑ) 

συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.  

 

 

Προσφερόμενο είδος  

 

 

Ποσότητα 

Τιμή ανά 

λίτρο / κιλό / 

συσκευασία 

 

ΦΠΑ 

ανά λίτρο / 

κιλό / 

συσκευασία 

 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ 

για όλη την 

προσφερόμενη 

ποσότητα ανά είδος 

ΖΑΧΑΡΗ λευκή κρυσταλλική  σε 
συσκευασία των 1000gr 

 

……….. ……….. ………. …………… 

ΜΕΛΙ, πευκόμελο ή ανθόμελο σε  
συσκευασία των 1000gr 

 
   

ΓΑΛΑ εβαπορέ πλήρες 7,5% λιπαρά, 
μεταλλικό κουτί 410 γρ.  

 
   

ΧΥΜΟΣ Ανάμεικτος συμπυκνωμένων 
φρούτων σε συσκευασία των 1000ml 

 
   

ΑΛΕΥΡΙ μαλακό τύπου 70% σε 
συσκευασία των 1000gr,  

 
   

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA σε μπουκάλι 
1,5 lt 

 
   

ΓΚΑΖΟΖΑ σε  μπουκάλι 1,5 lt 

 
   

ΛΕΜΟΝΑΔΑ σε  μπουκάλι 1,5 lt 

 
   

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ με ανθρακικό σε 
μπουκάλι 1,5 lt 

 
   

ΦΑΚΕΣ ψιλές σε συσκευασία των 500ΓΡ.    

 
   

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ σε συσκευασία των 
500ΓΡ.    

 
   

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ σε συσκευασία των 
500ΓΡ.    

 
   

ΠΕΝΕΣ ζυμαρικά σε συσκευασία των 
500gr  

 
   

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ σε συσκευασία 
των 500gr  

 
   

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 σε συσκευασία των 
500gr  

 
   

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3  σε συσκευασία των 
500gr  

 
   

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ σε συσκευασία των 500gr  

 
   

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ  σε συσκευασία των 500gr  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

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

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

 

Ο  Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

Η προσφορά ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΡΕΝΤΑ σε οικονομική σε συσκευασία 
των 1000gr  

 

   

ΨΩΜΙ λευκό του τοστ σε συσκευασία 
των 680-700 γρ. 

 
   

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ με γεύση  (φράουλα, 
βερίκοκο, ροδάκινο) τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία των  500γρ 

 

   

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ -ΦΛΕΙΚΣ  σε 
συσκευασία των 500 γρ  

 
   

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  σε συσκευασία των 500 γρ. 

 
   

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε συσκευασία των 
200 γρ.  

 
   

ΠΕΛΤΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ σε συσκευασία των 
500gr,  

 
   

ΤΟΜΑΤΑ ψιλοκομμένη σε συσκευασία 
των 500gr,  

 
   

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ σε συσκευασία των 1000γρ 

 
   

ΑΛΑΤΙ ψιλό σε συσκευασία των 1000γρ  
   

ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ σε σκόνη σε 
συσκευασία των 400γρ.  

 
   

ΗΛΙΕΛΑΙΟ σε συσκευασία των 5lt 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί 

συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται. 

 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται  αναλυτικά το ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει 

να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 

αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση 

ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

 

Στη στήλη «σελ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε 

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα αποδεικνύει την ποιότητα των προϊόντων.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα 

στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και 

θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 

Στη στήλη «ΣΧΟΛΙΑ»  ο προσφέρων μπορεί να συμπληρώσει οτιδήποτε επιπλέον θεωρεί χρήσιμο. 

 

Στη στήλη «Απάντηση κάλυψης απαίτησης ΝΑΙ/ΟΧΙ» του Πίνακα 2 απαντήστε ναι ή όχι, ανάλογα με 

το αν καλύπτεται η ζητούμενη απαίτηση. 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία 

κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Σελ. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 
ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

(ΜΑΡΚΑ) 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

 
 

ΣΧΟΛΙΑ 

1 

ΖΑΧΑΡΗ Λευκή κρυσταλλική 
ζάχαρη Α’ Ποιότητας σε χάρτινη 
τυποποιημένη κατάλληλη σε 
συσκευασία κιλού με 
ομοιογένεια του προϊόντος, χωρίς 
αλλοιώσεις. 

 

 

  

2 

ΜΕΛΙ Πευκόμελο ή ανθόμελο σε 
συσκευασία κιλού, με 
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης 
μεγαλύτερης των 6 μηνών από 
την παράδοση, με ομοιογένεια 
του προϊόντος, χωρίς αλλοιώσεις. 

 

 

  

3 

ΓΑΛΑ εβαπορέ πλήρες 7,5% 
λιπαρά, μεταλλικό κουτί 410 γρ. 
Στερεό υπόλειμμα 25% κατ’ 
ελάχιστο, με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση, 
με ομοιογένεια του προϊόντος 
χωρίς αλλοιώσεις. 

 

 

  

4 

ΧΥΜΟΣ Ανάμεικτος χυμός 
συμπυκνωμένων φρούτων 
περιεκτικότητας τουλάχιστον 50% 
σε φρούτο, σε χάρτινη 
συσκευασία τύπου  tetra pak του 
ενός λίτρου. Με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση, 
με ομοιογένεια του προϊόντος 
χωρίς αλλοιώσεις. 

 

 

  

5 

ΑΛΕΥΡΙ Αλεύρι μαλακό τύπου 70% 
συσκευασία 1 κιλού, αρίστης 
ποιότητας, απαλλαγμένο από 
μικροοργανισμούς, 
συσκευασμένο σε τυποποιημένη 
κατάλληλη χάρτινη σακούλα. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία 
λήξης, μεγαλύτερη των 6 μηνών 
από την παράδοση. Ομοιογενές 
προϊόν χωρίς αλλοιώσεις. Αλεύρι 
ολικής άλεσης σε συσκευασία 1 
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κιλού αρίστης ποιότητας, 
απαλλαγμένο από 
μικροοργανισμούς, 
συσκευασμένο σε τυποποιημένη 
κατάλληλη χάρτινη σακούλα. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ημερομηνία 
λήξης, μεγαλύτερη των 6 μηνών 
από την παράδοση. Ομοιογενές 
προϊόν  χωρίς αλλοιώσεις. 

6 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA σε 
μπουκάλι 1,5 lt αρίστης 
ποιότητας 
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας 
κατανάλωσης με τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας και θα πληρούν τους 
όρους υγιεινής και ποιότητας 
όπως αυτοί καθορίζονται από τον 
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις 
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και 
της ΕΕ. Με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση, 
με ομοιογένεια του προϊόντος 
χωρίς αλλοιώσεις.  

 

 

  

7 

ΓΚΑΖΟΖΑ σε μπουκάλι 1,5 lt 
αρίστης ποιότητας 
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας 
κατανάλωσης με τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας και θα πληρούν τους 
όρους υγιεινής και ποιότητας 
όπως αυτοί καθορίζονται από τον 
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις 
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και 
της ΕΕ. Με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση, 
με ομοιογένεια του προϊόντος 
χωρίς αλλοιώσεις. 

 

 

  

8 

ΛΕΜΟΝΑΔΑ σε μπουκάλι 1,5 lt 
αρίστης ποιότητας 
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας 
κατανάλωσης με τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας που πληρούν τους 
όρους υγιεινής και ποιότητας 
όπως αυτοί καθορίζονται από τον 
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις 
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και 
της ΕΕ. Με αναγραφόμενη 
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ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση, 
με ομοιογένεια του προϊόντος 
χωρίς αλλοιώσεις. 

9 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ με ανθρακικό σε 
μπουκάλι 1,5 lt αρίστης 
ποιότητας 
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας 
κατανάλωσης με τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας που πληρούν τους 
όρους υγιεινής και ποιότητας 
όπως αυτοί καθορίζονται από τον 
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις 
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και 
της ΕΕ. Με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση, 
με ομοιογένεια του προϊόντος 
χωρίς αλλοιώσεις. 

 

 

  

10 

ΦΑΚΕΣ ψιλές σε  συσκευασία 
500ΓΡ.   αναλλοίωτη με 
αναγραφόμενες προδιαγραφές , 
παραγωγής τρέχοντος έτους, 
απαλλαγμένες από ξένα σώματα 
με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 
ομοιογενείς. Με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση, 
με ομοιογένεια του προϊόντος 
χωρίς αλλοιώσεις. 

 

 

  

11 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ σε  συσκευασία 
500ΓΡ.   αναλλοίωτη με 
αναγραφόμενες προδιαγραφές, 
παραγωγής τρέχοντος έτους, 
απαλλαγμένες από ξένα σώματα 
με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 
ομοιογενείς. Με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση, 
με ομοιογένεια του προϊόντος 
χωρίς αλλοιώσεις. 

 

 

  

12 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ σε  
συσκευασία 500ΓΡ.   αναλλοίωτη 
με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές, παραγωγής 
τρέχοντος έτους, απαλλαγμένες 
από ξένα σώματα με καρπούς 
υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. 
Με αναγραφόμενη ημερομηνία 
λήξης μεγαλύτερης των 6 μηνών 
από την παράδοση, με 
ομοιογένεια του προϊόντος χωρίς 
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αλλοιώσεις. 

13 

ΠΕΝΕΣ Ζυμαρικά σε συσκευασία 
των 500gr με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση 
με ομοιογένεια και χωρίς 
αλλοιώσεις . 

  

 

 

14 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ σε 
συσκευασία των 500gr με 
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης 
μεγαλύτερης των 6 μηνών από 
την παράδοση με ομοιογένεια και 
χωρίς αλλοιώσεις . 

  

 

 

15 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6  σε συσκευασία 
των 500gr με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση 
με ομοιογένεια και χωρίς 
αλλοιώσεις .Να είναι Α' 
ποιότητας, πρόσφατης 
παραγωγής. Να είναι 
παρασκευασμένα από εκατό 
(100) % σκληρό σιταρένιο 
σιμιγδάλι. 

  

 

 

16 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3  σε συσκευασία 
των 500gr με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση 
με ομοιογένεια και χωρίς 
αλλοιώσεις .Να είναι Α' 
ποιότητας, πρόσφατης 
παραγωγής. 
Να είναι παρασκευασμένα από 
εκατό (100) % σκληρό σιταρένιο 
σιμιγδάλι. 

  

 

 

17 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ σε συσκευασία των 
500gr με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση 
με ομοιογένεια και χωρίς 
αλλοιώσεις . 

  

 

 

18 

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ  σε συσκευασία των 
500gr με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης 
των 6 μηνών από την παράδοση 
με ομοιογένεια και χωρίς 
αλλοιώσεις . 
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ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΜΕΡΕΝΤΑ σε οικονομική 
συσκευασία κιλού με 
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης 
μεγαλύτερης των 6 μηνών από 
την παράδοση, με ομοιογένεια 
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του προϊόντος χωρίς αλλοιώσεις. 

20 

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ Λευκό ψωμί του 
τοστ σε ειδική για την φύλαξή του 
συσκευασία 680-700 γρ., το οποίο 
θα πληροί τους όρους του κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. Στη 
συσκευασία θα αναφέρεται η 
ημερομηνία λήξης. 

  

 

 

21 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  (φράουλα, 
βερίκοκο, ροδάκινο) αρίστης 
ποιότητας, ελληνικής παραγωγής 
τυποποιημένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 500γρ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους. 

 

 

  

22 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ -
ΦΛΕΙΚΣ  375 γρ Δημητριακά 
τύπου κορν φλέιξ αρίστης 
ποιότητος, από τραγανές νιφάδες 
καλαμποκιού , εμπλουτισμένα με 
βιταμίνες , σίδηρο κ.λ.π. 
αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης. Τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή 
συσκευασία των 375 γραμμ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών. 

 

 

  

23 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένες σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία, 
διπλού πακέτου. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 μηνών.  

 

 

  

24 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε χάρτινη 
αεροστεγή συσκευασία των 200 
γρ. µε ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος. 
- Να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
υγειονομικές διατάξεις. 

 

 

  

25 
ΠΕΛΤΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ σε συσκευασία 
των 500γρ. πρόσφατης 
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παραγωγής με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές. 

26 

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ, Σε 
συσκευασία των 500γρ. 
πρόσφατης παραγωγής με 
αναγραφόμενες προδιαγραφές. 

 

 

  

27 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ σε οικονομική 
συσκευασία κιλού με 
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης 
μεγαλύτερης των 6 μηνών από 
την παράδοση, με ομοιογένεια 
του προϊόντος χωρίς αλλοιώσεις. 

 

 

  

28 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 1κιλ: Συσκευασία σε 
σακούλα αναλλοίωτη χωρίς ίχνος 
παραβίασης, με αλάτι καθαρό 
λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό. 

 

 

  

29 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ σε 
σκόνη 400γρ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 μηνών. 

 

 

  

30 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ να είναι λάδι από 
σπόρους του φυτού Ηλίανθος Α΄ 
ποιότητας, διαυγές, µε ξανθωπό 
χρώμα και ελαφρά γεύση. 
Συσκευασία εμπορίου 5lt, θα 
αναγράφεται σε αυτή ο 
παραγωγός, το σύνολο των 
στοιχείων που πιστοποιούν το 
προϊόν και η ημερομηνία λήξης 
του.  
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ    

 

α/α ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’     ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ    

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 Η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των ειδών πρέπει να διασφαλίζουν το 

αμετάβλητο της σύστασης από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα των 

προϊόντων καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών τους όπως προβλέπεται από τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 

2 Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς: δροσερό και σκιερό μέρος  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ':  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΕΛΑΤΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ/ 

Δ.Α  Ή 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

              

              

              


