ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 26/02/2016

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.:1154/24946

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων για το
σχολικό έτος 2015-2016
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχοντας υπόψη τον Καν. (ΕΚ) 288/2009, όπως αυτός ισχύει και
την υπ’ αριθμ. 518/9689/25.01.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89Β/ 2016) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (EE L 347 της
20.12.2013, σ. 671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (EE L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση
του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία», όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ για την ανάδειξη:
α) φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και
β) φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων
για το σχολικό έτος 2015-2016.
Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο παραρτήματα και οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για
κάθε ένα χωριστά:
Παράρτημα Ι (Αντικείμενο Α) για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και αφορά :
-

Στην προμήθεια οπωροκηπευτικών σε πακέτα (κάθε πακέτο περιλαμβάνει 17 μερίδες
από τα εξής προϊόντα: 6 μερίδες πορτοκάλια, 6 μερίδες μήλα, 3 μερίδες κομπόστα
ροδάκινο σε ατομική συσκευασία, 1 μερίδα κορινθιακή σταφίδα σε ατομική
συσκευασία και

1 μερίδα ξερά σύκα σε ατομική συσκευασία) σύμφωνα με το
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Υπόδειγμα 3 με προϋπολογισθείσα αξία 3.011.646,42 € χωρίς ΦΠΑ (συνολικά 3.403.160,45
€ με ΦΠΑ 13%)
-

Στη μεταφορά των προϊόντων στα σχολεία διανομής, με προϋπολογισθείσα αξία 93.143,70 €
χωρίς ΦΠΑ (συνολικά 114.566,75 με ΦΠΑ 23%)

-

Στην υλοποίηση μέτρων επικοινωνίας ( προμήθεια και διανομή αφίσας και τετραδίου) σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υποδείγματος 4α, με προϋπολογισθείσα αξία
194.049,38 € χωρίς ΦΠΑ ( 238.680,74 με ΦΠΑ 23%)

Παράρτημα ΙΙ (Αντικείμενο Β) για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων και
αφορά :
-

Στην υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων προϋπολογισθείσας αξίας 582.148,15 €
χωρίς ΦΠΑ (συνολικά 716.042,22 € με ΦΠΑ 23%), και ειδικότερα στην προμήθεια και
παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που προωθεί την κατανάλωση οπωροκηπευτικών
(μιας Τρισδιάστατης Πυραμίδας υγιεινού Τρόπου ζωής για κάθε μαθητή και ενός Συνοδευτικού
φυλλαδίου οδηγιών με τίτλο «Συμβουλές διατροφής, άσκησης, ψυχολογία και μαγειρικής» για
κάθε μαθητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υποδείγματος 4β)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από
προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

31-03-2016

06-04-2016

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Διαδικτυακή πύλη

02-03-2016

www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του

Σελίδα A 2 από 51

άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo Άρθρο 7.2 της παρούσας.
Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε παράτημα είναι : η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται για το Παράρτημα Ι (Αντικείμενο Α) στο ποσό των
3.298.839,50€ χωρίς Φ.Π.Α και για το Παράρτημα ΙΙ (Αντικείμενο Β) στο ποσό των 582.148,15€
χωρίς Φ.Π.Α.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
www.minagric.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

ΑΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2015 “Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων” (Α΄32)»
2. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (Α΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (Α΄154) με το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (Α΄223) με το άρθρο 29 του Ν.
3147/2003 (Α΄135) και με το άρθρο 19 παρ.4 του Ν. 3170/2003 (Α΄191).
3. Των παρ. 1, 7, 8 και 14 του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 “Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις” (Α΄ 135).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα»(Α΄ 98).
5. Του Ν. 2286/1995 “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” (Α΄19), και του Ν.
4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α΄143), όπως ισχύουν.
6. Του Ν. 3886/2010 “Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2077/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)”
(Α΄137), όπως ισχύει σύμφωνα με τα άρθρα 199 παρ. 2 περίπτ. β΄ και 201 του Ν. 4281/2014.
7. Του Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” ( Α' 30), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 8 αυτού
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8.

Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» , όπως κάθε φορά ισχύει και το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

9.

Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/1104-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).

10. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις».

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
11. Του Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ’’περί
συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων 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 16ης Νοεμβρίου 2005” (Α΄64), όπως ισχύει σύμφωνα με τα άρθρα
199 παρ. 1 υποπαρ. Α περίπτ. 54 και 201 του Ν. 4281/2014
12. Του Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου” (Α΄ 150), όπως ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 199 παρ. 2 περίπτ. ε΄ και 201 του ν.4281/2014 (Α΄160).
13. Του Π.Δ. 82/96 “Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα” (Α’ 66),
όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005.»
14. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
15. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
16. Την υπ΄ αριθμ. 41679/23-11-2001 (ΦΕΚ Β΄1608) ΚΥΑ «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του
Ελληνικού Δημοσίου του έργου της αγοραστικής παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμοδίου για την
άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.301854/16-9-2005 (ΦΕΚ Β
1332/21-9-2005) υπουργική απόφαση.
17. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β΄2144/6.10.2015)
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18. Την αριθ. 2/58563/ΔΠΓΚ/3.11.2015 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΚΓ4Η-ΖΡΩ), καθώς και την αριθ. 88/3290/13-01-2016 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης
(ΑΔΑ: ΩΗΒΒ4653ΠΓ-2ΦΥ).
19. Tην υπ΄αριθ. 518/9689/25-01-2016 (ΦΕΚ 89 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Καθορισμός των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009
της Επιτροπής (EE L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία», όπως ισχύει.
20. Την Υ.Α. Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
21. Την υπ’ αριθμ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων»(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
22. Τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/20-12-2013) «για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» και
όπως ισχύει κάθε φορά τροποποιημένος.
23. Τον Καν. (ΕΕ & ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής (L 94/8-4-2009) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση ενωσιακής
ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας
στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα
σχολεία » και όπως ισχύει κάθε φορά τροποποιημένος.
24. Τον Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
25. Το υπ΄ αριθ. Φ.14Α/114/11577/Δ1/25-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
26. Με αριθ. πρωτ. 2179/04.11.2015 έγγραφο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
27. Με αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 72736/01.10.2015 και Υ1/Γ.Π.οικ.70772/14.09.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και το με αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 116370/09.11.2011 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
28. Τις με αριθ. πρωτ. 317/128958/23.11.2015 και 59/18545/12.02.2016 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24
παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014.
29. Το με αριθ. πρωτ. 489/14930/10.02.2016 έγγραφο της Δ/νσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου
Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.
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30. Το με αριθμ. 2311/19.02.2016 έγγραφο του ΕΦΕΤ.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών διεθνής ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό:

Παράρτημα Ι (Αντικείμενο Α) την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και ειδικότερα στα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης των περιοχών της χώρας όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό Υπόδειγμα 5 της παρούσας.
- H υλοποίηση του σχεδίου περιλαμβάνει την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία, μεταφορά και παράδοση
προϊόντων (μήλα, πορτοκάλια, κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία, κορινθιακή σταφίδα σε
ατομική συσκευασία και ξερά σύκα σε ατομική συσκευασία) και των μέτρων επικοινωνίας σύμφωνα με
τα Υποδείγματα 3 και 4α.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
•

την προμήθεια τουλάχιστον 398.885 πακέτων προϊόντων (κάθε πακέτο περιλαμβάνει 17
μερίδες από τα εξής προϊόντα: 6 μερίδες πορτοκάλια, 6 μερίδες μήλα, 3 μερίδες κομπόστα
ροδάκινο σε ατομική συσκευασία, 1 μερίδα κορινθιακή σταφίδα σε ατομική συσκευασία και 1
μερίδα ξερά σύκα σε ατομική συσκευασία) προϋπολογισθείσας αξίας 3.011.646,42 € χωρίς
ΦΠΑ (ήτοι 398.885 πακέτα Χ 7,55016 € προϋπολογισθείσα τιμή / πακέτο περ.)

•

τη μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων στα σχολεία, με προϋπολογισθείσα αξία κατά
ανώτατο όριο 93.143,70 € χωρίς ΦΠΑ.

•

την προμήθεια και παράδοση των μέτρων επικοινωνίας ήτοι μία αφίσα για κάθε σχολείο και
ένα τετράδιο για κάθε μαθητή με προϋπολογισθείσα αξία 194.049,38 € χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα ΙΙ (Αντικείμενο Β) την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων.
Τα συνοδευτικά μέτρα περιλαμβάνουν την προμήθεια και παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που προωθεί την
κατανάλωση οπωροκηπευτικών, προϋπολογισθείσας αξίας 582.148,15 € χωρίς ΦΠΑ
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
•

την προμήθεια μιας Τρισδιάστατης Πυραμίδας υγιεινού Τρόπου ζωής για κάθε μαθητή

•

την προμήθεια ενός Συνοδευτικού φυλλαδίου οδηγιών με τίτλο « Συμβουλές διατροφής,
άσκησης, ψυχολογίας και μαγειρικής» για κάθε μαθητή,

•
Το

τη μεταφορά και παράδοση αυτών στα σχολεία.

πλήθος των δικαιούχων μαθητών, για το έτος 2015-2016, ανέρχεται σε 398.885 και η υλοποίηση του

σχεδίου αφορά στο σύνολο του.
Το πλήθος των δικαιούχων μαθητών ενδέχεται να παρουσιάζει μικρή απόκλιση από το σχετικό υπόδειγμα 5 της
διακήρυξης. Ως εκ τούτου, οι ανάδοχοι και των δύο αντικειμένων του διαγωνισμού οφείλουν να διασταυρώνουν
τον ακριβή αριθμό των μαθητών κάθε σχολείου με τον υπεύθυνο του σχολείου, προ της φόρτωσης των
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προϊόντων για την επικείμενη διανομή, προκειμένου να διασφαλιστεί η διανομή στο σύνολο των δικαιούχων
μαθητών.
Επισημαίνεται ότι η παράδοση των συνοδευτικών μέτρων δύναται να γίνει σε συνδυασμό με την εξέλιξη της
παράδοσης των προϊόντων στα σχολεία.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται για το Παράρτημα Ι (Αντικείμενο Α)
3.298.839,50 € χωρίς Φ.Π.Α

και για το Παράρτημα ΙΙ (Αντικείμενο Β)

στο ποσό των

στο ποσό των 582.148,15€

χωρίς

Φ.Π.Α., ο οποίος θα καλυφθεί από ενωσιακή χρηματοδότηση και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Ε.Φ.29-110. ΚΑΕ 5423)
Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:
Α) Δαπάνες για την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία των οπωροκηπευτικών ανέρχονται σε ποσό 3.011.646,42
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Δαπάνες για μεταφορά και παράδοση των οπωροκηπευτικών ανέρχονται σε ποσό 93.143,70 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Γ) Δαπάνες για μέτρα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς και παράδοσης τους (αφίσα και
τετράδιο) ανέρχονται σε ποσό 194.049,38 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Δ) Δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς και παράδοσης τους κατά ανώτατο
όριο ανέρχονται σε ποσό 582.148,15 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Τα συνολικά ποσά για τις προαναφερόμενες δαπάνες Α, Β και Γ δεν μπορούν να αποποιηθούν ή να
διαφοροποιηθούν.

Αναλυτικά :
Αξίες
(σε ευρώ)

Αξία τελικού

Μεταφορικά

Μέτρα Επικοινωνίας

Συνοδευτικά

προϊόντος

οπωροκηπευτικών

(αφίσα και τετράδιο)

μέτρα

ΣΥΝΟΛΟ:

3.011.646,42

93.143,70

194.049,38

582.148,15

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας
2004/18/Ε.Κ. και του Π.Δ. 118/2007, έχουν:
α) Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών,
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Κοινοπραξίες,
που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία (τουλάχιστον από 01/01/2013)

α) στην

παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων για το αντικείμενο (Α) του διαγωνισμού και β) σε ανάλογη
δραστηριότητα για το αντικείμενο (Β) του διαγωνισμού.
Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα Κράτη –
μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει
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τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή
σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.
Οι Ενώσεις Εταιριών και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την Προσφορά.
Ειδικότερα για τις ενώσεις/κοινοπραξίες/συμπράξεις ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους συμμετέχοντες που
αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης

δεν

μπορεί

να

ανταποκριθεί

στις

υποχρεώσεις

της

ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν
να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
4.

Δεν

επιτρέπεται

σε

μέλος

μιας

ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης

να

συμμετάσχει

και

σε

άλλη

ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να συμμετέχει ως
μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού
όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος.

4.2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως
εξής:
•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
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εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν
από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη

ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, στα οποία

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.
4.5 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
4.6 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της
ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, που διαθέτουν δηλαδή τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται
εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
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ΑΡΘΡΟ 5 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται

από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο

ν. 4155/13

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.
60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07 και στο Ν.4281/2014.
5.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
5.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση
συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
5.2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf

σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ.

118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
5.2.3. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αριθ. 25 του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ και την παράγραφο 1.2.3
του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
5.2.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1)
του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι :
ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης

Μαΐου 1997

(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
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iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία

τροποποιήθηκε από την Οδηγία

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της

ψευδορκίας,

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
- 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. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ)Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισμού.
5.2.5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και
την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν

άρθρου 6 του

τελούν σε διαδικασία κήρυξης

πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή

υπό άλλη

ανάλογη

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6

του Π.Δ.

118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε

ισχύει, ή

κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής

εκκαθάρισης των

δεν τελούν υπό

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε

αναγκαστική

διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή

υπό άλλη ανάλογη

διαδικασία.
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους

καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής

ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το
ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή
ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας
εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων
αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το
ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά
τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση
όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής.
5.2.6. Παραστατικό

εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
5.2.7. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή
στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού βρώσιμου προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18
παρ.1 ΠΔ 118/07).
5.2.8. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα

κάθε

συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου,

όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να

προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων

Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
5.2.9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών

ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι
προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι
πληρούνται τα ως άνω.
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5.2.10. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
5.2.11. (το παρόν δικαιολογητικό αφορά τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξαιρουμένων των
συμμετεχόντων αναφορικά με το αντικείμενο (Β) του διαγωνισμού) Οι Προσφέροντες που
συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, απαιτείται
να προσκομίσουν επί ποινή απαραδέκτου :
•

Βεβαίωση περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της Προσφοράς.

•

Εάν πρόκειται για Ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96
(ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

Ειδικότερα, οφείλουν να προσκομίσουν:
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 την
Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το καταστατικό της, είναι ονομαστικές και
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου,
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες
ημέρες, πριν από την υποβολή της προσφοράς.
•

Εάν πρόκειται

για

αλλοδαπές

Α.Ε.,

ανεξαρτήτως

της συμμετοχής τους ή μη σε Ελληνικές Α.Ε.,

τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005,

(ΦΕΚ

30/Α΄/2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/ 10-11-2005)
και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.
Συναφώς επισημαίνεται ότι:
Α) Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι Φυσικού προσώπου, δεν ισχύει ως προς τις Εταιρείες οι
μετοχές των οποίων, είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών μελών της Ε.Ε ή του Ο.Ο.Σ.Α . Η απόδειξη
περί του ότι, οι μετοχές της Επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο που βρίσκεται σε ένα από τα
ανωτέρω Κράτη, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του οικείου Χρηματιστηρίου, με το οποίο
βεβαιώνεται ότι οι μετοχές της Επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αυτό. Επίσης οι Εταιρείες αυτές,
υποχρεούνται να προσκομίσουν το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.
Β) Μέλη των διαγωνιζομένων (αλλοδαπών Επιχειρήσεων) για τα οποία, κατά το δίκαιο της Χώρας στην οποία
έχουν την έδρα τους ,επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για

συγκεκριμένη δραστηριότητα,

η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι Φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 8.α. του Ν. 3310/2005.
Γ) Μέλη των διαγωνιζομένων (αλλοδαπών Επιχειρήσεων) για τα οποία, κατά το δίκαιο της Χώρας στην οποία
έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη
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δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι Φυσικού προσώπου, πρέπει να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 3310/2005.
Δ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές Εταιρείες, πρέπει να είναι επικυρωμένα από
την κατά νόμο αρμόδια αρχή του Κράτους της έδρας της Εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
5.2.12. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και των ΦΕΚ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχήςτεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 6 - Τεχνική προσφορά
Στον (υπό)φάκελο* «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα συνημμένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα εξής:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α (ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) :
Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις ή υπηρεσίες (όχι αναλυτικά),
1

από τον οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή εμπορία
τροφίμων ή οπωροκηπευτικών ή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών καθώς και στην
μεταφορά τους τουλάχιστον από 1ης Ιανουαρίου 2013. Σε περίπτωση ένωσης ή σύμπραξης
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ή κοινοπραξίας, η δραστηριοποίηση αυτή αρκεί να συντρέχει αθροιστικά στο πρόσωπο της
ένωσης ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας και δεν απαιτείται η τριετής δραστηριοποίηση κάθε
μέλους αλλά μπορεί να προκύπτει από την δραστηριοποίηση ενός και μόνο μέλους.
Περιγραφική έκθεση της τεχνικής υποδομής, της δυνατότητας επεξεργασίας του ζητούμενου
2

προϊόντος και των μέσων ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής μονάδας καθώς και της
δυνατότητας μεταφοράς των προϊόντων με φορτηγά ψυγεία.

3

Περιγραφή υλοποίησης του έργου (action plan)
Πιστοποιητικό εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ότι τα νωπά προϊόντα
προέρχονται

4

από

καλλιέργειες

στις

οποίες

εφαρμόζεται

σύστημα

ολοκληρωμένης

διαχείρισης, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα της σειράς AGRO 2 ή άλλο αναγνωρισμένο
ιδιωτικό

πρωτόκολλο

παραγωγής

πιστοποιημένων

γεωργικών

προϊόντων

και

είναι

τουλάχιστον ποιοτικής κατηγορίας Ι
Πιστοποιητικό εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που να βεβαιώνει ότι στις
5

μονάδες επεξεργασίας του προϊόντος έχει εγκατασταθεί Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και
Κρίσιμων Σημείων ελέγχου (HACCP) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000 ή κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001,
όπως είναι επικαιροποιημένα.
Υποβολή ισολογισμών της τελευταίας τριετίας (2013-2014-2015) στις περιπτώσεις που η
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας
εγκαταστάσεώς τους. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση

6

δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των
φορολογικών δηλώσεων που έχει υποβάλει, με συνημμένους τους μη δημοσιευτέους
ισολογισμούς του (άρθρο 45, Π.Δ. 60/2007 και 8,8α Π.Δ. 118/2007), σε συνδυασμό με
υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης.

7

Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που αφορά τις
τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (2013-2014-2015)
ο οποίος θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει το 1/3 του προϋπολογισμού
προκηρυσσόμενου

έργου

(αντικείμενο

Α),

χωρίς

ΦΠΑ.

Σε

του

περίπτωση

ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας το ποσοστό καλύπτεται αθροιστικά για τα μέλη της
ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας και θα δηλώνεται το ύψος και το ποσοστό συμμετοχής του
καθενός ξεχωριστά.
8

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, στην
οποία θα δηλώνει ότι παράγει νωπά φρούτα, κομπόστα ροδάκινο, κορινθιακή σταφίδα και
ξερά σύκα, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία τυποποιεί το προσφερόμενο τελικό
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της και ότι διαθέτει επαρκή αριθμό μεταφορικών
μέσων.
Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν ή δεν τυποποιούν ή δεν θα μεταφέρουν οι ίδιοι το
τελικό προϊόν (νωπά φρούτα, κομπόστα ροδάκινο, κορινθιακή σταφίδα και ξερά σύκα),
επισυνάπτουν:
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Α) υπεύθυνη δήλωσή της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, στην
οποία δηλώνουν τις επιχειρήσεις από τις οποίες θα προμηθευτούν τα νωπά φρούτα ή/και
την κομπόστα ροδάκινο ή/και την κορινθιακή σταφίδα ή/και τα ξερά σύκα, τις
επιχειρηματικές μονάδες που θα τυποποιήσουν τα προϊόντα, καθώς και τις επιχειρήσεις οι
οποίες θα μεταφέρουν τα προϊόντα και τον τόπο εγκατάστασής όλων των ανωτέρω.
Β) υπεύθυνη δήλωσή της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, στην
οποία οι νόμιμοι εκπρόσωποι όλων των ανωτέρω επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν
αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης υπέρ του προσφέροντος.
9

Δέσμευση πιστωτικού ιδρύματος με την οποία θα δεσμεύεται άνευ αιρέσεων και
προϋποθέσεων για έκδοση της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά
την κατακύρωση του έργου.

10

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, προς
την Αναθέτουσα αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) το υλικό συσκευασίας, είναι το ίδιο για το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας
β) τα νωπά φρούτα θα μεταφερθούν με φορτηγά ψυγεία
γ) τα προϊόντα πληρούν τα προβλεπόμενα στα Υποδείγματα 3 και 4α της παρούσας
(τεχνικές προδιαγραφές) ,
δ) δεσμεύεται για την ολοκλήρωση της διανομής στους δικαιούχους μια εργάσιμη ημέρα
πριν από τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016
ε) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 89 B/2016) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (EE L 94 της
8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης
οπωροκηπευτικών στα σχολεία», όπως ισχύει, της παρούσας διακήρυξης καθώς και των
σχετικών ενωσιακών κανονισμών.

11

Άδεια λειτουργίας του προσφέροντα από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας η οποία
είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

12

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, του
νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος προς την Αναθέτουσα αρχή ότι δεν έχει υποπέσει
κατά την τελευταία πενταετία σε παραβάσεις της ισχύουσας ελληνικής και ενωσιακής
νομοθεσίας σχετικής με την παρασκευή και διακίνηση τροφίμων ή οπωροκηπευτικών ή
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών καθώς και με τη μεταφορά αυτών.

13

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, των
νόμιμων εκπροσώπων των συνεργαζόμενων με τον προσφέροντα επιχειρήσεων προς την
Αναθέτουσα αρχή ότι:
α) θα συνεργαστούν με τον προσφέροντα κατά τα αναφερόμενα στην προσφορά.
β) δεν έχουν υποπέσει κατά την τελευταία πενταετία σε παραβάσεις της ισχύουσας ελληνικής

Σελίδα A 16 από 51

και ενωσιακής νομοθεσίας σχετικής με την παρασκευή και διακίνηση τροφίμων ή
οπωροκηπευτικών ή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
14

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει,
α) του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνει την ή τις
επιχειρήσεις από τις οποίες θα προμηθευτεί την αφίσα του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης
της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία ή/και τα τετράδια που θα διανεμηθούν.
β) του νόμιμου εκπροσώπου της ή των επιχειρήσεων που θα προμηθεύσουν τον
προσφέροντα με την αφίσα του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης
οπωροκηπευτικών στα σχολεία ή/και τα τετράδια στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης υπέρ του προσφέροντος.

Οι συνεργαζόμενες με τον προσφέροντα επιχειρήσεις στην παραγωγή-επεξεργασία-συσκευασία των
προσφερόμενων προϊόντων οφείλουν να πληρούν αντίστοιχα τα προαναφερόμενα 1, 2, 4, 5, 8β, 11, 13 και 14β
και να περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχήςτεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β (ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) :
Οι συμμετέχοντες αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλον/άλλους προσφέροντες στην προμήθεια των
συνοδευτικών μέτρων οφείλουν από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά να καταθέσουν τα κάτωθι και να
περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά στοιχεία στην τεχνική τους προσφορά.
Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις ή υπηρεσίες (όχι αναλυτικά), από τον οποίο
να προκύπτει ότι ο προσφέρων δραστηριοποιείται στο αντικείμενο του διαγωνισμού τουλάχιστον από 1ης
1

Ιανουαρίου 2013. Σε περίπτωση ένωσης ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας, η δραστηριοποίηση αυτή αρκεί να
συντρέχει αθροιστικά στο πρόσωπο της ένωσης ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας και δεν απαιτείται η τριετής
δραστηριοποίηση κάθε μέλους αλλά μπορεί να προκύπτει από την δραστηριοποίηση ενός και μόνο μέλους.

2

Περιγραφική έκθεση της τεχνικής υποδομής, της δυνατότητας κατασκευής των ζητούμενων προϊόντων.
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Υποβολή ισολογισμών της τελευταίας τριετίας (2013-2014-2015) στις περιπτώσεις που η δημοσίευσή τους
είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας εγκαταστάσεώς τους. Σε
περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι
3

υποχρεωτική η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων που έχει υποβάλει, με
συνημμένους τους μη δημοσιευτέους ισολογισμούς του (άρθρο 45, Π.Δ. 60/2007 και 8,8α Π.Δ. 118/2007),
σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο περί της χρηματοοικονομικής του
κατάστασης.

4

Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που αφορά τις τρεις (3)
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (2013-2014-2015) ο οποίος θα πρέπει
αθροιστικά να καλύπτει το 1/3 του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου (αντικείμενο Β), χωρίς
ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας το ποσοστό καλύπτεται αθροιστικά για τα μέλη της
ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας και θα δηλώνεται το ύψος και το ποσοστό συμμετοχής του καθενός
ξεχωριστά.

5

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, στην οποία θα
δηλώνει ότι δεσμεύεται για την προμήθεια των ζητούμενων προϊόντων και τη διανομή αυτών σε κάθε
μαθητή βάσει της λίστας των δικαιούχων σχολείων με την υποχρέωση να διασταυρώνουν τον ακριβή
αριθμό των μαθητών κάθε σχολείου με τον υπεύθυνο του σχολείου, προ της φόρτωσης των προϊόντων
για την επικείμενη διανομή, προκειμένου να διασφαλιστεί η διανομή στο σύνολο των δικαιούχων μαθητών.

6

Δέσμευση πιστωτικού ιδρύματος με την οποία θα δεσμεύεται άνευ αιρέσεων και προϋποθέσεων για την
έκδοση της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά την κατακύρωση του έργου.

7

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, προς την Αναθέτουσα
αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) τα υπό προμήθεια προϊόντα θα είναι ίδια για το σύνολο των μαθητών
β) τα υπό προμήθεια προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας
γ) δεσμεύεται για την ολοκλήρωση της διανομής στους δικαιούχους μια εργάσιμη ημέρα

πριν από τη

λήξη του σχολικού έτους 2015-2016
δ) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89
B/2016) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και
(ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (EE L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου
προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία», όπως ισχύει, της παρούσας διακήρυξης
καθώς και των σχετικών ενωσιακών κανονισμών.
8

Άδεια λειτουργίας του προσφέροντα από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας η οποία είναι σε ισχύ
κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

9

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, του νομίμου
εκπροσώπου του προσφέροντος προς την Αναθέτουσα αρχή ότι δεν έχει υποπέσει κατά την τελευταία
πενταετία σε παραβάσεις της ισχύουσας ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σχετικής με το
προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιολογητικά τα οποία

έχουν υποβληθεί από τον

προσφέροντα στο Παράρτημα Ι - Αντικείμενο Α δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου στο Παράρτημα ΙΙ Αντικείμενο Β.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχήςτεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»:
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα, η οποία δύναται να αφορά
Α) την προμήθεια, επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των προσφερόμενων
προϊόντων και των μέτρων επικοινωνίας (ένας υποφάκελος)
•

Η τιμή μονάδος για την προμήθεια, επεξεργασία, συσκευασία των προς παράδοση προϊόντων
αντιστοιχεί σε 1 πακέτο των 17 μερίδων (κάθε πακέτο περιλαμβάνει

μερίδες ως εξής:, 6

πορτοκάλια, 6 μήλα, 3 κομπόστες ροδάκινο σε ατομική συσκευασία, 1 ατομική συσκευασία
κορινθιακής σταφίδας και 1 ατομική συσκευασία ξερά σύκα).
Η προμήθεια αφορά σε τουλάχιστον 398.885 πακέτων προϊόντων των 17 μερίδων.
* οι δαπάνες που αφορούν στη μεταφορά και παράδοση των οπωροκηπευτικών υπολογίζονται ως σταθερά στο
κατά ανώτατο όριο ποσό των 93.143,70 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, οι δαπάνες που αφορούν στα μέτρα επικοινωνίας
συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς και παράδοσής τους (αφίσα και τετράδιο) επίσης υπολογίζονται ως
σταθερά στο κατά ανώτατο όριο ποσό των 194.049,38 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (η διακύμανση των τιμών για τις
προαναφερόμενες υπηρεσίες έμμεσα εμπεριέχονται στην προσφερόμενη τιμή ανά πακέτο προϊόντων των
17 μερίδων)
Εφόσον προκύψουν περισσότερα πακέτα προϊόντων από τον αριθμό των μαθητών που αναφέρεται στην
παρούσα διακήρυξη, τα επιπλέον πακέτα θα διατεθούν σε μαθητές όπως θα καθοριστεί μετά την κατακύρωση
του διαγωνισμού σε ανάδοχο και την υπογραφή της σύμβασης με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Β) την προμήθεια και παράδοση των συνοδευτικών μέτρων (ένας υποφάκελος).
Η Οικονομική Προσφορά αφορά

στη συνολική τιμή που προσφέρεται από τους συμμετέχοντες για την

προμήθεια και παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που προωθεί την κατανάλωση οπωροκηπευτικών στα σχολεία
ήτοι την προμήθεια τουλάχιστον 398.885 πακέτων

(κάθε πακέτο περιλαμβάνει μια Τρισδιάστατη Πυραμίδα

υγιεινού Τρόπου ζωής , ένα Συνοδευτικό φυλλάδιο οδηγιών με τίτλο « Συμβουλές διατροφής, άσκησης,
ψυχολογία και μαγειρικής» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υποδείγματος 4β)

Γ) την προμήθεια και των δύο προαναφερόμενων Α+Β (δύο υποφάκελοι).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Επισημαίνεται ότι για το Παράρτημα Ι (αντικείμενο Α) του διαγωνισμού στην φόρμα οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώνονται από τον προσφέροντα και τα δύο πεδία
(Ποσότητα & Τιμή) το γινόμενο των οποίων θα πρέπει να ισούται με το προϋπολογισθέν ποσό
(χωρίς Φ.Π.Α.).
Χαμηλότερη τιμή μονάδας αντιστοιχεί σε περισσότερα πακέτα προϊόντων προς παράδοση.

7.1. ΤΙΜΕΣ

7.1.2. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ,
θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
7.1.3 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.1.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.1.5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.1.6. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή με κρατήσεις υπέρ τρίτων και με κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό.
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Η σύγκριση των προσφορών
•

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα (πακέτο των

17 μερίδων).
Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Επισημαίνεται ότι :
•

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.

•

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,
μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

•

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

7.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00΄ π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
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ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

7.3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των
διαδικασιών της.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά
περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους μέσω
του συστήματος.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία είναι πενταμελής συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
τέσσερις υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Η Επιτροπή εξέτασης τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών είναι τριμελής και συγκροτείται με απόφαση του
Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και δύο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007.

7.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται από τον προσφέροντα στην αρμόδια Υπηρεσία εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο), με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

8.1.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο κατά τα ως άνω, από τον

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση:
8.1.2. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση,
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και επίσης ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό
συμβιβασμό.
Γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
Δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα
του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησής του. Σε περίπτωση που το σύστημα

παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη

ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε
έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω
φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν
και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα
ταχυδρομείου.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων Β, Γ και Δ,
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.
Ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

8.1.3. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ :
Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παραγρ. 7.4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω
παραγράφου 8.1.2.
Β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν

σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε

πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

8.1.4. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ :
Α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 8.1.2. και 8.1.3. αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και

Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό

πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης σύμφωνα με
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τα ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται, από
την αρμόδια

Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό

της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του

Πρωτοδικείου της έδρας της

συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

8.1.5. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ :
Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος

του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα

αδικήματα της περίπτωσης α της

παραγράφου 8.1.2.
Β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Β, Γ, και Δ της παραγράφου 8.1.2.εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς
συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων Β, Γ, και Δ της παραγράφου 8.1.3, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης Β της παραγράφου 8.1.4.
Γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

8.1.6. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ :
Οι Ενώσεις Εταιρειών και οι Κοινοπραξίες Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: α) όλα τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση β) Τα προβλεπόμενα από
το νόμο συμφωνητικά μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας.
* Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

8.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών
σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

8.3 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε
έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση
γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει
και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α

του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν

υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του
ΟΠΕΚΕΠΕ η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ η εγγύηση συμμετοχής
του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ
118/07.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την
Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51)

μέσω του συστήματος και

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
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Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του
Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ
1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Α. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καθαρή συμβατική αξία υπόκειται σε κράτηση σε ποσοστό 0,1036% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 81%



Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται για μεν τις Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος 4% (για την

προμήθεια) και 8% (για τις υπηρεσίες) επί της καθαρής αξίας των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.
2198/94, για δε τις λοιπές Εταιρίες, ότι προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα σταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 26-02-2016, τα
έξοδα της οποίας βαρύνουν την Ε.Ε. και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στις 26-02-2016 και στις Εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και
«ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις 27-02-2016 τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού Φ 29/110 – Κ.Α.Ε. 0841.

ΆΡΘΡΟ 11- ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ εξήντα (60) ημέρες, προσμετρούμενες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα
ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού ματαιώνονται.
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ΑΡΘΡΟ 12 –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Τα προϊόντα προς διανομή είναι κατά προτεραιότητα ενωσιακής προέλευσης.
2. Ο φορέας (ή οι φορείς) εκτέλεσης μεταφέρουν τα νωπά προϊόντα (μήλο, πορτοκάλι) με φορτηγά ψυγεία, τα
μεταποιημένα προϊόντα (κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία, κορινθιακή σταφίδα, ξερά σύκα), τα
μέτρα επικοινωνίας και τα συνοδευτικά μέτρα με κατάλληλα μεταφορικά μέσα και παραδίδουν σε
καθορισμένους χώρους από τους υπεύθυνους των σχολείων την προβλεπόμενη στη σύμβαση ποσότητα του
νωπού και μεταποιημένου προϊόντος, η οποία πληροί τα προβλεπόμενα στο Υπόδειγμα 3 της παρούσας.
Ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να διατηρεί άρρηκτη την ψυκτική αλυσίδα κατά την διαδικασία μεταφοράς
των προϊόντων.
Τα μέτρα επικοινωνίας πληρούν τα προβλεπόμενα στο Υπόδειγμα 4α καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα στο
Υπόδειγμα 4β της παρούσας.
3. Τα νωπά προϊόντα παραδίδονται στον υπεύθυνο του σχολείου από Δευτέρα έως Πέμπτη το αργότερο έως τις
12:30 μ.μ. και την Παρασκευή ή τις παραμονές αργιών το αργότερο έως τις 10:00 π.μ. Η παράδοση των
νωπών προϊόντων στα σχολεία πραγματοποιείται εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την έξοδο των
προϊόντων από το συσκευαστήριο.
4. Τα νωπά προϊόντα και η πρώτη ύλη των μεταποιημένων, πρέπει όσον αφορά στα υπολείμματα
φυτοφαρμάκων, να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. 396/2005, και να είναι κατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση. O φορέας εκτέλεσης πρέπει να ακολουθεί τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις κατά την
παραγωγική διαδικασία.
5. Ο φορέας (ή οι φορείς) εκτέλεσης αναλαμβάνουν εγγράφως με τη σύμβαση τις παρακάτω δεσμεύσεις:
α) Να παραδίδουν τα προϊόντα, τα μέτρα επικοινωνίας (αφίσα και τετράδιο) καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών, το οποίο
έχει καταρτιστεί δυνάμει του Καν.(ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής, όπως ισχύει, στους υπεύθυνους των
καθορισθέντων σχολείων, όπου με ευθύνη αυτών, διανέμονται και καταναλώνονται από τα παιδιά της ομάδας
στόχου.
β) Να επιστρέφουν οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, για τις αντίστοιχες ποσότητες,
σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε για προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα βάσει του
σχεδίου στρατηγικής της χώρας και της παρούσας.
γ) Σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας, δεσμεύονται να καταβάλλουν ποσό ίσο με την διαφορά μεταξύ
του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του ποσού που τελικά δικαιούνται.
δ) Να θέτουν δικαιολογητικά και έγγραφα στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, κατόπιν αιτήσεώς τους.
ε) Να υπόκεινται σε κάθε έλεγχο, ιδίως έλεγχο των αρχείων τους και φυσικό έλεγχο, που έχουν αποφασίσει οι
αρμόδιες αρχές του κράτους.
στ) Να τηρούν αρχεία των ονομάτων και διευθύνσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή, κατά περίπτωση, των
εκπαιδευτικών αρχών, καθώς και των ποσοτήτων των προϊόντων που διατέθηκαν στα εν λόγω ιδρύματα ή
αρχές.
6. Ειδικότερα για την υλοποίηση των διαφόρων ελέγχων, εθνικών ή ενωσιακών, ο φορέας (ή οι φορείς)
εκτέλεσης υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής
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νομοθεσίας, λογιστικά βιβλία με λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία εισόδου − εξόδου, παραλαβής πρώτης
ύλης − μεταφοράς και διανομής του τελικού προϊόντος σε κάθε σχολείο. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στις
εγκαταστάσεις τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων σύμφωνα με το Παράρτημα V
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, από τους ποιοτικούς ελεγκτές των Περιφερειακών Κέντρων
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκονται οι μονάδες
τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης του αναδόχου. Ο ανάδοχος ειδοποιεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν
την αποστολή των προϊόντων για την αποστολή τους, το κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Ο ποιοτικός ελεγκτής μετά από
δειγματοληψία συντάσσει έντυπο ελέγχου εις τριπλούν, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ
του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. 518/9689/25.01.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89Β/ 2016), όπως ισχύει. Ένα αντίγραφο
τηρείται στο αρχείο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και τα υπόλοιπα
παραδίδονται στον ανάδοχο, ο οποίος τηρεί το ένα εκ των δύο στο αρχείο του και αποστέλλει από ένα
αντίγραφο

τηλεομοιοτυπικά

στις

Διευθύνσεις

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης,

όπου

πρόκειται

να

πραγματοποιηθεί η διανομή των οπωροκηπευτικών, στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑ&Τ
και ένα τηρείται στον φάκελο με τα δικαιολογητικά, ο οποίος αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Τα φορτηγά
ψυγεία στα οποία φορτώνονται τα νωπά προϊόντα από το χώρο τυποποίησης, σφραγίζονται από ποιοτικούς
ελεγκτές των αρμόδιων Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προκειμένου να
μεταφέρουν τα προϊόντα. Επιπλέον του ανωτέρω ελέγχου, για κάθε παρτίδα μεταποιημένων προϊόντων
λαμβάνεται δείγμα κατά τη φόρτωση για τη διενέργεια ελέγχων ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένων
συστατικών και για τον έλεγχο της εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 518/9689/25.01.2016
ΚΥΑ (ΦΕΚ 89Β/ 2016), όπως ισχύει. Οι αναλύσεις διεξάγονται σε εργαστήρια διαπιστευμένα κατά το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/I.E.C. 17025/2005 και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος αποστέλλει ένα
αντίγραφο του ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου και ένα αντίγραφο τηλεομοιοτυπικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διανομή των οπωροκηπευτικών, στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας
του ΥΠΑΑ&Τ και ένα τηρείται στον φάκελο με τα δικαιολογητικά, ο οποίος αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας
Περιφερειακής Ενότητας διενεργούν έλεγχο κατά την άφιξη των οπωροκηπευτικών. Ο ανάδοχος ειδοποιεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηρώντας το αποδεικτικό παράδοσης στο αρχείο του, τουλάχιστον τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα την Περιφερειακή Ενότητα του τόπου προορισμού του φορτίου, σχετικά με την
ημέρα, τον τόπο και την ώρα άφιξής του, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων
και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης
Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Με την άφιξη του φορτηγού αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ελέγχουν τη σφράγιση του φορτίου και
αποσφραγίζουν αυτό, ελέγχουν την προβλεπόμενη ποσότητα, την ορθή σήμανση και συσκευασία,
διενεργούν μακροσκοπικό -ποιοτικό έλεγχο του προς διανομή προϊόντος και συντάσσουν πρακτικό.
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Σε περιπτώσεις διαπίστωσης από ελεγκτές της μη τήρησης του άρρηκτου της αλυσίδας ψύξης ή ευρημάτων
που δε συνάδουν με τις προδιαγραφές του Υποδείγματος 3 της παρούσας τα προϊόντα προς παράδοση θα
δεσμεύονται, δε θα διανέμονται και θα αντικαθίστανται από τον ανάδοχο με έξοδά του.
7. Ο φορέας (ή οι φορείς) εκτέλεσης αναλαμβάνουν την εκτύπωση της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου
προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και την αποστολή της στα σχολεία. Η παράδοση της εν
λόγω αφίσας, στους υπευθύνους των σχολείων προηγείται της πρώτης παράδοσης του προϊόντος ή
πραγματοποιείται ταυτόχρονα με αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν.(ΕΚ)288/2009 της Επιτροπής,
όπως ισχύει. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αφίσα περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ)
288/2009 της Επιτροπής (όπως αυτός ισχύει) και ορίζονται στο υπόδειγμα 4α της παρούσας.
8. Ο φορέας (ή οι φορείς) εκτέλεσης αναλαμβάνουν την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων και την
αποστολή τους στα σχολεία όπως αυτά ορίζονται στο υπόδειγμα 4β της παρούσας.
9. Ο φορέας (ή οι φορείς) εκτέλεσης υποχρεούνται να ενημερώνουν, επί αποδείξει, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον τρεις εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα των παραδόσεων στα σχολεία.
10.Ο φορέας (ή οι φορείς) εκτέλεσης οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη διανομή όλων των προϊόντων στους
δικαιούχους φορείς (σχολεία) μια εργάσιμη ημέρα πριν από τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016.
11.Η ανάδοχος εταιρεία αντικαθιστά τα αλλοιωμένα προϊόντα μετά από Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33 του ΠΔ 118/2007 σε περιπτώσεις που
διαπιστωθεί μετά από επιτόπιο έλεγχο αρμοδίου ποιοτικού ελεγκτή ότι τα νωπά προϊόντα δεν πληρούν τις
προδιαγραφές ποιότητας του υποδείγματος 3 της παρούσας. Η ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση άμεσης
απομάκρυνσης από το σχολείο των αλλοιωμένων προϊόντων. Στην ίδια Απόφαση ορίζεται και η προθεσμία
αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και την υπογραφή
της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα
από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το
διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες
περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της
διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει
νέα διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
Ματαίωση του διαγωνισμού πραγματοποιείται εφόσον δεν ανακηρυχθεί ανάδοχος σε ένα από τα
δύο αντικείμενα του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα
Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση
αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.
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ΑΡΘΡΟ 14 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της
Σύμβασης, μπορεί σε συμφωνία με τον Ανάδοχο, να τροποποιήσει μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται και
που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των παροχών τους.
Οι τροποποιήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις, αλλαγές, όσον αφορά
την ποιότητα, την προκαθορισμένη αλληλουχία, μέθοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας κ.λ.π., με την προϋπόθεση ότι
αυτές κρίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού
ως επουσιώδεις και δεν αλλοιώνουν το αντικείμενο της εργασίας, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει τις υπηρεσίες μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης που προβλέπει η Σύμβαση, ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς όχληση και με την επιφύλαξη των λοιπών αποκαταστάσεων που της παρέχει η Σύμβαση και
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) δικαιούται επί πλέον,
αφού τον ειδοποιήσει :
1.

Να καταγγείλει την Σύμβαση και

2.

Να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, με δαπάνη του Αναδόχου.

3.

Να επιβάλει στον ανάδοχο την καταβολή χρηματικού ποσού 5.000€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης

υλοποίησης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή βοήθεια και κάθε αναγκαίο στοιχείο που είναι
χρήσιμο για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και όλες τις προσήκουσες οδηγίες για την ταχεία, πλήρη
και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα παραρτήματα.
ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του, ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της ή
ενημερωθεί ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενημερώνει τον ανάδοχο, αναφέροντάς
του τις συγκεκριμένες παραβάσεις και γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα, θα προβεί σε κυρώσεις
ή ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και παρουσιασθούν εκ νέου προβλήματα, τον ειδοποιεί επτά ημέρες πριν
προβεί σε κυρώσεις ή καταγγείλει την σύμβαση. Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που ο
ανάδοχος :
1. Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση και μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης της
σύμβασης.
2. Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής αν τον
καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του, η οποία θέτει σε
σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή αγαθών.
3. Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.
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4. Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
5. Εμφανίζεται νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης.
6. Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στη νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον έλεγχο του Αναδόχου
εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή.
7. Δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της παρούσας Διακήρυξης.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες ή να αναφερθεί σε αυτές κατά την
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει χωρίς την γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής στοιχεία
που του έχουν δοθεί από την ίδια.

ΆΡΘΡΟ 18 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Η Αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον
επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ’ αυτόν και τον καλεί εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της έγγραφης ανακοίνωσης, για την προσκόμιση Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται, για την
υπογραφή της Σύμβασης.
Η Σύμβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με τη μορφή που ορίζεται από την
παρούσα.
Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης, δεν προσκομίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή,
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή
μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή Προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 19 – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η καταβολή στον φορέα εκτέλεσης της ενίσχυσης για την προμήθεια, τυποποίηση, συσκευασία, μεταφορά και
παράδοση των οπωροκηπευτικών στα σχολεία, καθώς και την εκτύπωση και παράδοση της αφίσας του
ευρωπαϊκού σχεδίου, των τετραδίων και των συνοδευτικών μέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα τα οριζόμενα
στο άρθρο 7 της αριθμ. 518/9689/25-01-2016 (ΦΕΚ 89 B) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20 -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
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Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την
απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφραση στην ελληνική υπερισχύσει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση
να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να ερευνά αν
υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης, οι εγγυήσεις εκδίδονται υπέρ όλων των μελών της
ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης και περιλαμβάνουν τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από
εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με το μέρος του διαγωνισμού που αυτή αφορά.
Ο προσφέρων που θα συμμετέχει και στα δύο μέρη του διαγωνισμού, οφείλει να καταθέσει δύο ξεχωριστές
εγγυητικές επιστολές ή δύναται να καταθέσει μία που θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό, η οποία όμως θα
εμπεριέχει σαφή διάκριση των μερών και των ποσών του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της
προβλεπόμενης εγγύησης Καλής εκτέλεσης και εντός τεσσάρων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται εντός πέντε ημερών από την
ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της ανάθεσης των υπηρεσιών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην αρμόδια Τράπεζα, με
απόδειξη παραλαβής και κοινοποίηση στον προσφέροντα.
Η Εγγύηση Συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.
Η εγγύση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
ζητά η προκήρυξη του διαγωνισμού.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της
σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με το μέρος του διαγωνισμού
που αυτή αφορά.
Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος ο ίδιος προσφέρων και στα δύο μέρη του διαγωνισμού, οφείλει να
καταθέσει δύο ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές.
Η αρμόδια Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε αποδέσμευση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού, βάσει των πορισμάτων ελέγχου
και μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των σχετικών παραστατικών, από τα οποία βεβαιώνεται η
καλή εκτέλεση του έργου.
Στην περίπτωση ένωσης-κοινοπραξίας-σύμπραξης, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι,
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης-κοινοπραξίας-σύμπραξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ αορίστου χρόνου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.
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η εγγύηση

ΆΡΘΡΟ 21– ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία

έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης
β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

ΆΡΘΡΟ 22 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Για τυχόν αμφισβητήσεις και διαφορές μεταξύ του Υπουργείου και του αναδόχου κατά την εκτέλεση της
παρούσας, αρμόδια είναι κατ’ αρχήν η συνιστούμενη με απόφαση του Υπουργού, Επιτροπή Συμβιβασμού και σε
περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών, τα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμογή έχει η Ελληνική
Νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 23 – ΓΕΝΙΚΑ
Το κείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, βάσει του οποίου αυτό
εκδίδεται (Διακήρυξης, Προσφοράς κ.λ.π.) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές εν γένει.
Θέματα της παρούσας Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί υπάγονται στην αρμοδιότητα των
δικαστηρίων των Αθηνών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΑΤ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
FAX

Ημερομηνία έκδοσης
Ευρώ:

ΠΡΟΣ
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΔΟΜΟΚΟΥ 5
Τ.Κ.: 104 45 - ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ......................ΓΙΑ € . …..…......................
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμεν
οι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των ....................... € υπέρ της Εταιρείας
/Ένωσης.......................................................

Δ/νση

...............................

Τ.Κ.

.........………

ΑΦΜ

…………………..για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ................................., για την ανάδειξη
φορέα εκτέλεσης (του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία για το
σχολικό έτος 2015-2016 ή την προμήθεια των συνοδευτικών μέτρων) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
......................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό,
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό θα σας καταβάλουμε μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την πρώτη γραπτή ζήτηση.
που θα συνοδεύεται από γραπτή δήλωσή σας, ότι ο/η παραπάνω δεν εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις
του/της, που απορρέουν από την προαναφερόμενη αιτία.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι της επιστροφής της σε εμάς, με έγγραφη δήλωσή σας για την απαλλαγή
μας.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων,
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Με τιμή
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(Τράπεζα, κατάστημα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
FAX

Ημερομηνία έκδοσης
Ευρώ:

ΠΡΟΣ
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΔΟΜΟΚΟΥ 5
Τ.Κ.: 104 45 - ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ......................ΓΙΑ € . …..…......................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,
παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διηζήσεως υπέρ υπέρ της Εταιρείας
/Ένωσης………………………….Δ/νση…………………………………
…………………………………..

Τ.Κ……………………..

ΑΦΜ

και μέχρι του ποσού των ………………. Ευρώ (και ολογράφως) κατ’

ανώτατο όριο, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την καλή εκτέλεση των όρων
της υπογραφηθησομένης σύμβασης που αφορά στην ανάδειξη φορέα εκτέλεσης (του σχεδίου
προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016 ή την
προμήθεια των συνοδευτικών μέτρων), σύμφωνα με αριθμ………………. διακήρυξη και την
αριθμ………………. κατακυρωτική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στην διάθεση σας και έχουμε την υποχρέωση σε περίπτωση ολικής ή
μερικής κατάπτωσης της εγγύησης, να σας το καταβάλουμε ολόκληρο ή μέρος του, απροφάσιστα
και χωρίς καμία αντίρρηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη δήλωσή σας προς εμάς,
χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο ή όχι της απαίτησής σας.
Η παρούσα αφορά μόνον την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης τον ποσό της κατάπτωσης

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος

χαρτοσήμου
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με τιμή

(Τράπεζα, κατάστημα)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τα προς διανομή προϊόντα είναι:
1. μήλα.
2. πορτοκάλια.
3. κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία.
4. κορινθιακή σταφίδα.
5. ξερά σύκα.

Για τα προϊόντα προς διανομή πρέπει να προβλέπονται τα εξής:

1.

Τα μήλα (6 τεμάχια) συσκευάζονται ξεχωριστά σε σακούλα πλαστική, η οποία κλείνει και
φέρει την ελληνική σημαία, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τίτλο «Ευρωπαϊκό
σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία». Η πλαστική σακούλα
πρέπει να φέρει οπές για τον επαρκή αερισμό των μήλων.

2.

Η

κορινθιακή

σταφίδα

συσκευάζεται

ξεχωριστά

σε

ατομική

πλαστική

συσκευασία

(τουλάχιστον 200 gr η κάθε συσκευασία).
3.

Τα ξερά σύκα συσκευάζονται ξεχωριστά σε ατομική πλαστική συσκευασία (τουλάχιστον 200
gr η κάθε συσκευασία)

4.

Η κομπόστα ροδάκινο (ροδάκινο σε κύβους με υγρό πλήρωσης χυμό φρούτων) συσκευάζεται
σε διαφανείς πλαστικούς περιέκτες (κύπελλα) σε ατομικές συσκευασίες με

ελάχιστο καθαρό

βάρος κυπέλλου τουλάχιστον 120gr και ελάχιστο στραγγισμένο βάρος φρούτων ανά κύπελλο
τουλάχιστον 70gr.
5.

Τα πορτοκάλια (6 τεμάχια), η κορινθιακή σταφίδα (1 ατομική συσκευασία τουλάχιστον 200
gr), τα ξερά σύκα (1 ατομική συσκευασία τουλάχιστον 200 gr) και η κομπόστα ροδάκινο (3
ατομικές

συσκευασίες)

τοποθετούνται

σε

ατομικές

χάρτινες

κασετίνες

με

εσωτερικά

διαχωριστικά ανά είδος.
6.

Η χάρτινη κασετίνα θα φέρει οπές για τον επαρκή αερισμό των προϊόντων και θα είναι
κλειστή με αυτοκόλλητο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί το
περιεχόμενό της. Εξωτερικά θα φέρει την ελληνική σημαία, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τον τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα
σχολεία».

Α1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Για όλα τα προς διανομή προϊόντα

και όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας, συσκευασίας,

μεταφοράς και σήμανσης πρέπει να τηρούνται:
-

οι διατάξεις του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ. 518/9689/25.01.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89Β/ 2016), όπως
ισχύει.

-

οι διατάξεις του Καν(ΕΚ) 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων», όπως ισχύει

-

οι διατάξεις του Καν (ΕΚ) 1333/2008 «που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων», όπως ισχύει

-

οι διατάξεις του Καν (ΕΚ) 1881/2006 της «για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για

ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα», όπως ισχύει
-

οι διατάξεις του Καν (ΕΚ) 1935/2004 «σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να

έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και
89/109/ΕΟΚ», όπως ισχύει
-

οι διατάξεις του Καν (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 «σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών

και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα», όπως ισχύει
-

οι διατάξεις του Καν (ΕΕ) 10/2001 (παράρτημα IV) «για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα», όπως ισχύει και ειδικότερα η απαίτηση για
δήλωση συμμόρφωσης όσον αφορά τις πλαστικές συσκευασίες.
-

Οι διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όσον αφορά τις χάρτινες
συσκευασίες.

-

Οι διατάξεις του καν (ΕΕ) 1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
608/2004 της Επιτροπής», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 13, 15 όσον αφορά την
σήμανση των τροφίμων.

Α2: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (πορτοκάλι, μήλο)
Για τα νωπά προϊόντα και όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας, συσκευασίας και σήμανσης
πρέπει επιπλέον να τηρούνται:
-

οι διατάξεις του Καν(ΕΕ) 543/2011, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών», όπως ισχύει και ιδίως το
Παράρτημα Ι.

Α3: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία,
κορινθιακή σταφίδα, ξερά σύκα)
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Για τα μεταποιημένα προϊόντα και όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας και σήμανσης πρέπει
επιπλέον να τηρούνται:
-

Οι διατάξεις του Π.Δ. 966/10-10-1977 (ΦΕΚ 325/Α/20-10-1977) «Περί τυποποιήσεως,

συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν προοριζομένων ξηρών σύκων και
συκοπάστας» όσον αφορά τα ξερά σύκα.
-

Οι διατάξεις του άρθρου 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όσον αφορά τα ξερά σύκα και
τις σταφίδες.

-

Οι διατάξεις του άρθρου 133 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όσον αφορά την κομπόστα
ροδάκινο

-

Οι διατάξεις που ισχύουν, στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τη
διενέργεια αυξημένου επιπέδου ελέγχου κατά την εισαγωγή, στην περίπτωση που διανεμηθούν
προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών.

Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες νωπών και μεταποιημένων προϊόντων (πλαστικές σακούλες με μήλα και
χάρτινες κασετίνες με: πορτοκάλια, κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία, κορινθιακή σταφίδα σε
ατομική συσκευασία και ξερά σύκα σε ατομική συσκευασία), συσκευάζονται σε εξωτερικές συσκευασίες
10-12 κιλών κατ’ ανώτατο όριο, αρκετά γερές ώστε να αντέχουν στη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις
και σε δύσκολες συνθήκες.

Β. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο επιμερισμός της συνολικής προσφερόμενης ποσότητας αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Ο επιμερισμός της συνολικής προσφερόμενης ποσότητας ανά πακέτο (17 μερίδες οπωροκηπευτικών
προϊόντων που θεωρείται μονάδα για τις ανάγκες της διακήρυξης) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
προϊόντα
προσφορά

17
μερίδες

Πορτοκάλι
(μερίδες)

Μήλο
(μερίδες)

6

6

Κορινθιακή
σταφίδα
(τουλάχιστον
200gr σε
ατομική
συσκευασία)
1

Ξερά σύκα
(τουλάχιστον
200gr σε
ατομική
συσκευασία)

Κομπόστα
ροδάκινο σε
ατομική
συσκευασία

1

3

Οι τελικές μερίδες που θα διατεθούν ανά μαθητή θα καθορισθούν μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού σε ανάδοχο και την υπογραφή της σύμβασης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η παράδοση πραγματοποιείται τμηματικά και κατά ελάχιστο δύο φορές, αφορά το σύνολο
των μαθητών των επιλεγμένων σχολείων και γίνεται σε διαφορετικές ημέρες.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4α
ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
4α.1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΙΣΑΣ
Η εκτύπωση της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα
σχολεία, απαραίτητο μέτρο για την γνωστοποίηση στο κοινό ότι το σχέδιο υλοποιείται με χρηματοδοτική
συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η αποστολή της για ανάρτηση στα σχολεία είναι
υποχρέωση του αναδόχου.
Ελάχιστες απαιτήσεις για την αφίσα
Μέγεθος της αφίσας
Μέγεθος χαρακτήρων
Χρώμα Γραμμάτων
Χαρτί
Τίτλος

Α3
1 cm
μαύρο
Γυαλιστερό (illustration) 170g/m2
«Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα
σχολεία»
«Το σχολείο μας, …..(Θα παραμείνει κενό για να αναγράφουν τα σχολεία το
όνομα τους, πχ «το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης»), συμμετέχει στο
ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία
με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Περιεχόμενο

Η αφίσα φέρει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο της βραβευμένης αφίσας και ως
λογότυπο το βραβευμένο προωθητικό κείμενο που θα καθορισθούν με εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο αριθμός των αφισών θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των σχολείων προσαυξημένος κατά 5%
όπως αυτά αναγράφονται στο Υπόδειγμα 5.
4α.2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ
Η σχεδίαση (μακέτα)/εκτύπωση του τετραδίου καθώς η παράδοση του στους μαθητές είναι υποχρέωση
του αναδόχου.
Ελάχιστες απαιτήσεις για το τετράδιο
Μέγεθος τετραδίου:
Διαστάσεις 17x24 cm
Θέματα:
1 Χ 50 Φύλλα ανά θέμα
Εξώφυλλο & Οπισθόφυλλο: Velvet 350 gsm, Τετράχρωμη εκτύπωση 2 όψεις, Ματ πλαστικοποίηση.
Εσώφυλλα:
Χαρτί WF 70 gsm, Μονόχρωμη εκτύπωση offset, 2 όψεις
Βιβλιοδεσία:
Απλό σπιράλ, Γαλβανιζέ
Περιεχόμενο:
Στο εξώφυλλο:
Θα φέρει το σχέδιο της βραβευμένης αφίσας και ως λογότυπο το
βραβευμένο προωθητικό κείμενο που θα καθορισθούν με εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Θα φέρει την ελληνική σημαία, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τον τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης
οπωροκηπευτικών στα σχολεία»

Ο αριθμός των τετραδίων θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μαθητών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4β
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τα Συνοδευτικά Μέτρα περιλαμβάνουν την προμήθεια και παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που προωθεί την
κατανάλωση οπωροκηπευτικών (μια Τρισδιάστατη Πυραμίδα υγιεινού Τρόπου ζωής , ενός Συνοδευτικού
φυλλαδίου οδηγιών με τίτλο « Συμβουλές διατροφής, άσκησης, ψυχολογία και μαγειρικής»)

Η πυραμίδα θα φέρει την ελληνική σημαία, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο
προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία», καθώς και τα σχέδια που έχουν δημιουργηθεί
από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και
Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του Πανελληνίου Συλλόγου ΔιαιτολόγωνΔιατροφολόγων, που θα καθορισθούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Το 32σέλιδο έντυπο θα φέρει την ελληνική σημαία, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τίτλο
«Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία», καθώς και το υλικό που έχει
δημιουργηθεί από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων,
Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του Πανελληνίου Συλλόγου
Διαιτολόγων- Διατροφολόγων, που θα καθορισθεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
4.β. 1 Περιγραφή πυραμίδας
Διάσταση

κλειστό 223,10x193,20mm
ανάπτυγμα 669,20x397,50mm

Εκτύπωση

4χρωμία / 1 όψη [CMYK]

Χαρτί

295gsm Super Fine Μίας Όψης

Επεξεργασία

μορφοκοπή

Ειδικές εργασίες

ξεμύτισμα, κατασκευή καλουπιού

4.β. 2 Περιγραφή 32σελιδου εντύπου
Διάσταση

κλειστό 145x205mm
ανάπτυγμα 290x205mm

Εκτύπωση

4χρωμία / 2 όψεις [CMYK+CMYK]

Χαρτί

150gsm Velvet Διπλής Επίχρυσης
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Βιβλιοδεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

δίπλωμα 16σέλιδο, καρφίτσα

ΙΙΙ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
Θα συμπεριληφθεί ψηφιακό αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (είναι ενδεικτικό για το αντικείμενο Α της

διακήρυξης)
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήμερα την …………… ημέρα ……………. μεταξύ, αφενός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχου
κατά νόμο του Ελληνικού Δημοσίου, Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα, που εκπροσωπείται εν προκειμένω,
…………………………………………………………………………………………….

και

αφετέρου

από

την

εταιρεία…………………………………………………………………… που στη συνέχεια καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», αφού
έλαβαν υπόψη τους :
1. Την υπ΄ αριθμ. 258392/12.05.08 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 910/19-5-2008) με θέμα «Έγκριση Κανονισμού
Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) –Ν.Π.Ι.Δ.»
2. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (Α΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (Α΄154) με το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(Α΄223) με το άρθρο 29 του Ν. 3147/2003 (Α΄135) και με το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.
3170/2003 (Α΄191).
3. Την υπ’ αριθμ. 416769/23.11.2001 (ΦΕΚ Β΄1608) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ανάθεση στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της αγοραστικής
παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων»
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 301854/16.9.2005 ΚΥΑ
4. Tην υπ’ αριθμ. 518/9689/25.01.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89Β/ 2016) «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της
Επιτροπής (EE L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία», όπως ισχύει
5. Την υπ΄ αριθμ. ……………………. Διακήρυξη του Δημοσίου ανοικτού

διαγωνισμού για την

ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα
σχολεία, για το σχολικό έτος 2015-2016
6. Την τελική προσφορά, βάσει της οποίας κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του αναδόχου
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. …………………………. κατακυρωτική απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω :
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως κατά τα ως άνω παρίσταται, αναθέτει στην εταιρεία …………………. την υλοποίηση
του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016,
την προμήθεια, τη μεταφορά και τη διανομή οπωροκηπευτικών (νωπών και μεταποιημένων προϊόντων)
στους μαθητές των Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών της
χώρας μας, όπως αυτές αναφέρονται στο υπόδειγμα 5 της υπ΄ αριθμ. …………….. Διακήρυξης.
Σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου : ………………………………..
H υλοποίηση του σχεδίου περιλαμβάνει :
1. την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία, μεταφορά και διανομή προϊόντων (μήλα, πορτοκάλια,
κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία, κορινθιακή σταφίδα, ξερά σύκα) την προμήθεια της
αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία, και
τη διανομή της για ανάρτηση στα σχολεία,
2. την προμήθεια και διανομή ενός τετραδίου για κάθε μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Δικαιούχοι του προς διανομή προϊόντος είναι οι μαθητές των σχολείων που αναγράφονται στο υπόδειγμα
5 και το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της αρ. ……………………….. Διακήρυξης.
Ο ανάδοχος οφείλει να διασταυρώνει τον ακριβή αριθμό των μαθητών κάθε σχολείου με τον υπεύθυνο
του σχολείου, προ της φόρτωσης των προϊόντων για την επικείμενη διανομή, προκειμένου να
διασφαλιστεί η διανομή στο σύνολο των δικαιούχων μαθητών.
Ως αντιστάθμισμα της διανομής των εν λόγω προϊόντων, ο ανάδοχος θα λάβει το ποσό των ……………. €
(………………. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Οι τελικές μερίδες που θα διατεθούν ανά μαθητή θα καθορισθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού
και την υπογραφή της σύμβασης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 2
Η

προμήθεια,

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
παραγωγή, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων θα

πραγματοποιηθεί

……………………………..
Ειδικότερα από :

1. ………………

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………διακήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή και πλήρη εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος……………κατέθεσε την υπ’ αριθμ.
………...εγγυητική

Επιστολή αορίστου χρόνου της Τράπεζας………….., ποσού ………….., το ύψος της

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό …% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Η αρμόδια Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να προβεί σε μερική ή
ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.
8 του Π.Δ. 118/07, βάσει των πορισμάτων ελέγχου και των σχετικών συμπληρωμένων υποδειγμάτων της
υπ’ αριθμ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β), όπως ισχύει, από τα οποία βεβαιώνεται η καλή
εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΙ
Όπως καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β) Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 6
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο φορέας εκτέλεσης οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διανομή όλων των προϊόντων στο σύνολο των
δικαιούχων φορέων (σχολεία) έως τις ………………………….

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Η παράδοση των οπωροκηπευτικών (συσκευασμένων νωπών και μεταποιημένων προϊόντων) στα σχολεία
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της υπ΄ αριθμ. ……………………..
Διακήρυξης και συμπληρώνεται το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (Υπόδειγμα ΙΙ, του
παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθμ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β), όπως ισχύει. Η
παράδοση των προϊόντων στο σύνολο των μαθητών θα γίνει τμηματικά 2 φορές μέχρι τ…..
…………………….
Ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να έχει ενημερώσει τον υπεύθυνο του σχολείου, καθώς και τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Δ/νσης Άμεσων
Ενισχύσεων & Αγοράς και την Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα της παράδοσης των προϊόντων, επί αποδείξει.
Η μεταφορά θα διενεργείται από οχήματα ψυγεία για τα νωπά προϊόντα.
Τα νωπά προϊόντα παραδίδονται στον υπεύθυνο του σχολείου από Δευτέρα έως Πέμπτη το αργότερο έως
τις 12:30 μ.μ. και την Παρασκευή ή τις παραμονές αργιών το αργότερο έως τις 10:00 π.μ. Η παράδοση
των νωπών προϊόντων στα σχολεία πραγματοποιείται εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την έξοδο
των προϊόντων από το συσκευαστήριο.
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Κατά την παράδοση των μέτρων επικοινωνίας (των τετραδίων και των αφισών) συμπληρώνεται το
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (Υπόδειγμα ΙΙΙ, του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 14 της
υπ΄ αριθμ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β), όπως ισχύει.
Η ανάδοχος εταιρεία μπορεί να αντικαταστήσει αλλοιωμένα φρούτα μετά από Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η καταβολή στον

φορέα εκτέλεσης της ενίσχυσης για την προμήθεια πρώτης ύλης, τυποποίηση,

συσκευασία και διανομή του τελικού προϊόντος στα σχολεία, καθώς και τη σχεδίαση/εκτύπωση και
διανομή της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών, και των
τετραδίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ
89 Β), όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Στον φορέα εκτέλεσης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 518/9689/25-012016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β) και το ΠΔ 118/2007, όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
ΑΘΕΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ΄ αριθμ. ………………… Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από
πρόταση των αρμοδίων Διευθύνσεων της και της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί σε κάθε
στιγμή να καταγγείλει την σύμβαση με άμεσο αποτέλεσμα.
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο ότι δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
αναφέροντάς του συγκεκριμένες περιπτώσεις και γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα, θα
προβεί σε κυρώσεις ή ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και παρουσιασθούν εκ νέου προβλήματα, τον ειδοποιεί επτά ημέρες
πριν προβεί σε κυρώσεις ή καταγγείλει την σύμβαση. Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που
ο ανάδοχος :
1.

Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση και μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης της
σύμβασης.

2.

Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής αν τον
καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του, η οποία θέτει σε
σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή αγαθών.
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3.

Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.

4.

Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.

5.

Εμφανίζεται νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης.

6.

Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στη νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον έλεγχο του Αναδόχου
εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή.

7.

Δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της.

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες ή να αναφερθεί σε αυτές κατά την
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει χωρίς την γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής
στοιχεία που του έχουν δοθεί από την ίδια.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Για τυχόν αμφισβητήσεις και διαφορές μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
του αναδόχου κατά την εκτέλεση της παρούσας, αρμόδια είναι κατ’ αρχήν η συνιστούμενη με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επιτροπή Συμβιβασμού και σε περίπτωση μη επίλυσης
των διαφορών, τα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμογή έχει η Ελληνική Νομοθεσία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων, είναι
δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, ώστε να περιλαμβάνει προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις,
μέθοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας κτλ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφ’ όσον βέβαια
η τροποποίηση δεν αντίκειται σε κάποιον όρο της διακήρυξης ή της σύμβασης.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως
κατωτέρω.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σελίδα A 47 από 51

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(είναι ενδεικτικό για το αντικείμενο Β της διακήρυξης))
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήμερα την …………… ημέρα ……………. μεταξύ, αφενός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχου
κατά νόμο του Ελληνικού Δημοσίου, Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα, που εκπροσωπείται εν προκειμένω,
…………………………………………………………………………………………….

και

αφετέρου

της

εταιρείας…………………………………………………………………… που στη συνέχεια καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», αφού
έλαβαν υπόψη τους :
1. Την υπ΄ αριθμ. 258392/12.05.08 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 910/19-5-2008) με θέμα «Έγκριση Κανονισμού
Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) –Ν.Π.Ι.Δ.»
2. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (Α΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (Α΄154) με το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(Α΄223) με το άρθρο 29 του Ν. 3147/2003 (Α΄135) και με το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.
3170/2003 (Α΄191).
3. Την υπ’ αριθμ. 416769/23.11.2001 (ΦΕΚ Β΄1608) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ανάθεση στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της αγοραστικής
παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων»
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 301854/16.9.2005 ΚΥΑ
4. Tην υπ’ αριθμ. 518/9689/25.01.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89Β/ 2016) «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της
Επιτροπής (EE L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία», όπως ισχύει.
5. Την υπ΄ αριθμ. ……………………. Διακήρυξη του Δημοσίου ανοικτού

διαγωνισμού για την

ανάδειξη φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων του σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, για το σχολικό έτος 2015-2016
6. Την τελική προσφορά, βάσει της οποίας κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του αναδόχου
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. …………………………. κατακυρωτική απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω :
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως κατά τα ως άνω παρίσταται, αναθέτει στην εταιρεία …………………. την εκτέλεση
των συνοδευτικών μέτρων του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία, για
το σχολικό έτος 2015-2016, την προμήθεια, τη μεταφορά και τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού που
προωθεί την κατανάλωση οπωροκηπευτικών και αποτελούνται από μια Τρισδιάστατη Πυραμίδα υγιεινού
Τρόπου ζωής και ένα Συνοδευτικό φυλλάδιο οδηγιών με τίτλο « Συμβουλές διατροφής, άσκησης,
ψυχολογία και μαγειρικής», τα οποία θα διανεμηθούν σε κάθε μαθητή των Δημόσιων και Ιδιωτικών
σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών της χώρας μας, όπως αυτές αναφέρονται στο
υπόδειγμα 5 της υπ΄ αριθμ. …………….. Διακήρυξης.
Δικαιούχοι του προς διανομή προϊόντος είναι οι μαθητές των σχολείων που αναγράφονται στο υπόδειγμα
5 και το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της αρ. ……………………….. Διακήρυξης.
Ο ανάδοχος οφείλει να διασταυρώνει τον ακριβή αριθμό των μαθητών κάθε σχολείου με τον υπεύθυνο
του σχολείου, προ της φόρτωσης των προϊόντων για την επικείμενη διανομή, προκειμένου να
διασφαλιστεί η διανομή στο σύνολο των δικαιούχων μαθητών.
Ως αντιστάθμισμα της διανομής των εν λόγω προϊόντων, ο ανάδοχος θα λάβει το ποσό των ……………. €
(………………. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΑΡΘΡΟ 2
Η προμήθεια, παραγωγή, και διανομή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από :

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή και πλήρη εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος …………… κατέθεσε την υπ’ αριθμ.
………...εγγυητική

Επιστολή αορίστου χρόνου της Τράπεζας………….., ποσού ………….., το ύψος της

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό …% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Η αρμόδια Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να προβεί σε μερική ή
ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.
8 του Π.Δ. 118/07, βάσει των πορισμάτων ελέγχου και των σχετικών συμπληρωμένων υποδειγμάτων της
υπ’ αριθμ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β), όπως ισχύει,
εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΙ
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από τα οποία βεβαιώνεται η καλή

Όπως καθορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β) Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο φορέας εκτέλεσης οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διανομή όλων των προϊόντων στο σύνολο των
δικαιούχων φορέων (σχολεία) έως τις ………………………….

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η καταβολή στον

φορέα εκτέλεσης πραγματοποιείται

σύμφωνα με το άρθρο

7 της υπ΄ αριθμ.

518/9689/25-01-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β), όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Στον φορέα εκτέλεσης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 518/9689/25-012016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89 Β), όπως ισχύει και το ΠΔ 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΘΕΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ΄ αριθμ. ………………… Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από
πρόταση των αρμοδίων Διευθύνσεων της και της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί σε κάθε
στιγμή να καταγγείλει την σύμβαση με άμεσο αποτέλεσμα.
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο ότι δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
αναφέροντάς του συγκεκριμένες περιπτώσεις και γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα, θα
προβεί σε κυρώσεις ή ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και παρουσιασθούν εκ νέου προβλήματα, τον ειδοποιεί επτά ημέρες
πριν προβεί σε κυρώσεις ή καταγγείλει την σύμβαση. Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που
ο ανάδοχος :
1. Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση και μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης της
σύμβασης.
2. Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής αν τον
καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του, η οποία θέτει σε
σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή αγαθών.
3. Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.
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4. Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
5. Εμφανίζεται νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης.
6. Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στη νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον έλεγχο του Αναδόχου
εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή.
7. Δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες ή να αναφερθεί σε αυτές κατά την
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει χωρίς την γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής
στοιχεία που του έχουν δοθεί από την ίδια.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Για τυχόν αμφισβητήσεις και διαφορές μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
του αναδόχου κατά την εκτέλεση της παρούσας, αρμόδια είναι κατ’ αρχήν η συνιστούμενη με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επιτροπή Συμβιβασμού και σε περίπτωση μη επίλυσης
των διαφορών, τα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμογή έχει η Ελληνική Νομοθεσία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων, είναι
δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, ώστε να περιλαμβάνει προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις,
μέθοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας κτλ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφ’ όσον βέβαια
η τροποποίηση δεν αντίκειται σε κάποιον όρο της διακήρυξης ή της σύμβασης.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως
κατωτέρω.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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