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ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τρικούπη Χαρίλαου 38, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα
Τηλέφωνο & Φαξ 26513 11476
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metakinoymenoi@gmail.com

Ιωάννινα, 01-09-2020
Αρ. Πρωτ. 332/01-09-2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης
ανά ομάδα
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117
του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
προϋπολογισμού 74.240,00 ευρώ με ΦΠΑ (Ευρώ 59.870,97 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ: 14.369,03 Ευρώ) με αντικείμενο την
Προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό
μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products
Development) του έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy
and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με δυνατότητα
τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα.
 Ομάδα 1. Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών (CPV: 42211000-8) προϋπολογισμού 43.338,00
ευρώ με ΦΠΑ (Ευρώ 34.950,00 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ: 8.388,00 Ευρώ),
 Ομάδα 2. Αρθρωτά και φορητά κτίρια (CPV: 44211100-3) προϋπολογισμού 30.902,00 ευρώ με ΦΠΑ (Ευρώ
24.920,97 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ: 5.981,03 Ευρώ),
με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη και
κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε τμηματικά δηλαδή μόνο για την Ομάδα 1 ή
μόνο για την Ομάδα 2, ή/ και για το σύνολο της προμήθειας (Ομάδα 1 και Ομάδα 2).
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου).
Χρηματοδότηση της σύμβασης: Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 - 2020 και πιστώσεις του
ΠΔΕ και ειδικότερα της 1ης Τροποποίησης της ΣΑΕΠ318/6, με κωδικό αριθμό έργου 2018ΕΠ31860013 (Κωδικός ΟΠΣ
έργου 5003732).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο του
Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική
ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products Development) του έργου MeDInno - “Joint development of innovative
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agrifood sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020.
Οι ανάγκες της προμήθειας περιλαμβάνουν (α) τον απαραίτητο εξοπλισμό γαλακτοκομίας - τυροκομείου και (β) το
κατάλληλα διαμορφωμένο φορητό κέλυφος τύπου κοντέινερ εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ο ως άνω
εξοπλισμός, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία παραγωγή πιλοτικών προϊόντων,
όπως προβλέπεται στο έργο, καθώς και η ευχερής και ενιαία μεταφορά και μετεγκατάσταση ως συνόλου. Οι
αναλυτικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της και το αργότερο έως τις 30.09.2020
(ή μεταγενέστερη ημερομηνία σε περίπτωση παράτασης του έργου MeDInno συνολικά).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:00.
To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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Η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού/ αποσφράγισης προσφορών θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής την
14η/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μήνες, το οποίο
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που
διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και πληρούν τις προϋποθέσεις των Άρθρων 2.2.4, 2.2.5 & 2.2.6 της
Διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Η έγκριση διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του
αποφασίστηκε με το υπ' αριθμό 184/11.08.2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, ενώ με το υπ’ αριθμό 186/28.08.2020 Πρακτικό συγκροτήθηκε η Επιτροπή
Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
Αυτή η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Η.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΟΛΗΣ
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ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τρικούπη Χαρίλαου 38, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα
Τηλέφωνο & Φαξ 26513 11476
Ηλεκτρονική Διεύθυνση metakinoymenoi@gmail.com

Ιωάννινα, 01-09-2020
Αρ. Πρωτ. 333/01-09-2020

ΤΙΤΛΟΣ
«Προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο του Πακέτου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του
Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products Development)
του έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes and products
based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and
relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
Ομάδα 1. Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών (CPV: 42211000-8)
Ομάδα 2. Αρθρωτά και φορητά κτίρια (CPV: 44211100-3)
ΤΥΠΟΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα (Ομάδα 1 & Ομάδα 2)
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Χρηματοδότηση της Σύμβασης: Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
και πιστώσεις του ΠΔΕ και ειδικότερα της 1ης Τροποποίησης της ΣΑΕΠ318/6, με κωδικό αριθμό
έργου 2018ΕΠ31860013.
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 74.240,00 ευρώ με ΦΠΑ (Ευρώ 59.870,97 χωρίς ΦΠΑ - ΦΠΑ:
14.369,03 Ευρώ)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
(Τρικούπη Χαρίλαου 38, ΤΚ 453 33 Ιωάννινα) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (Β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής και πρέπει να έχουν
περιέλθει μέχρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
2020 και ώρα 13:00.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Η.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΟΛΗΣ
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Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης
ανά ομάδα και τίτλο: «Προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο
πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και
ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products
Development) του έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes
and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant
farming and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
Ομάδα 1. Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών (CPV: 42211000-8)
Ομάδα 2. Αρθρωτά και φορητά κτίρια (CPV: 44211100-3)
Αριθμός Διακήρυξης 01/2020
Ιωάννινα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

4

20PROC007244763 2020-09-01
Περιεχόμενα
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ...............................................................................................................................................................5
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .............................................................................................................................7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................8
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..........................................................8
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..............................................................................................................................................9
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...........................................................................11
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ................................................................................................................................................11
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .................................................................................................11

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ...........................................................................................................13
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....................................................................................................................................13
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ...........................................................................................................................13
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .............................................................................13
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................13
2.1.4 Γλώσσα ...................................................................................................................................................14
2.1.5 Εγγυήσεις ................................................................................................................................................14
2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ........................................................................................15
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .............................................................................................................................15
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής...............................................................................................................................15
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού .................................................................................................................................15
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ....................................................................18
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια .........................................................................................18
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα .....................................................................................................18
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ...........................................................................................................18
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................19
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................19
2.2.9.1
2.2.9.2

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................... 19
Αποδεικτικά μέσα..................................................................................................................................................... 19

2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ .........................................................................................................................................23
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................23
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................24
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί .................................................................................................................24
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .............................................................................................................24
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.........................................................................................................24
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ..............................................................................................24
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................26
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής ............................................................................................................................................ 26
2.4.3.2
Τεχνική προσφορά ................................................................................................................................................... 26

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών .........................................................................................................................................................26
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών...............................................................................................................27
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................................................................27
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................................................29
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..........................................................................................................29
3.1.1 Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών ................................................................................................29
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών..........................................................................................................................29
3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................30
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................31
3.4
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ......................................................................................................................................................32
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .....................................................................................................................................32
To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

5

20PROC007244763 2020-09-01
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................33
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...........................................................................................................35
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ...............................................................................................................................33
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ...................................................................................................33
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..........................................................................................................................33
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ..................................................................................................................................................33
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .....................................................................................................34
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................34

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .........................................................................................................................................35
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ...............................................................................................35
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ....................................................................36
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ............................................................................................................................36

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ....................................................................................................................................37
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ..............................................................................................................................37
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ...................................................................................37
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...........................38
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................38
ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ........................................................................................38
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ..................................................................................................................38
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ...................................................................................................................................38
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..........................................................................................39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ...........................................................................................................................................................40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..........................................40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ....................................................................................................................45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ .......................................................................................45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ .............................................................................................................................................51
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................................................................................52

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

6

20PROC007244763 2020-09-01
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
(Ε.Μ.Κ.Η.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τρικούπη Χαρίλαου 38

Πόλη

Ιωάννινα

Ταχυδρομικός Κωδικός

453 32

Τηλέφωνο

26513 11476

Φαξ

26513 11476

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

metakinoymenoi@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Δήμητρα Γκέλια
Τρικούπη Χαρίλαου 38, Τ.Κ. 453 32, Ιωάννινα
Τηλέφωνο - Φαξ: 26513 11476
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: metakinoymenoi@gmail.com

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://emkh.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης)
Τμήμα Ι, παρ. 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) αντιστοιχεί στην
κατηγορία «τυχόν άλλη δραστηριότητα».
Αναλυτικά, η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής συνίσταται στην ανάληψη δράσεων που
στοχεύουν (1) στη διατήρηση της κτηνοτροφίας της ορεινής ζώνης και την εξύψωση του βιοτικού
επιπέδου των μελών της, (2) στη διατήρηση και αξιοποίηση των αυτόχθονων φυλών, την προώθηση των
ποιοτικών προϊόντων και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, (3) στη συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και
ευρωπαϊκούς φορείς και (4) στην εφαρμογή κατάλληλων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την
ανάληψη καινοτόμων δράσεων στην ποιμενική κτηνοτροφία για τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας
και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω των διαδικτυακών πυλών www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),
www.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ), www.emkh.gr (Ε.Μ.Κ.Η.) και www.php.gov.gr
(Περιφέρεια Ηπείρου).
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 38, ΤΚ 453 32, Ιωάννινα
Τηλέφωνο - Φαξ: 26513 11476
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: metakinoymenoi@gmail.com
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δήμητρα Γκέλια
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού, με σφραγισμένες προσφορές, με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, Κωδ. ΣΑΕΠ318/6 - 1η τροποποίηση.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 3.2.3: Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products
Development) του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) στο πλαίσιο του έργου
MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat
tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με κωδικό έργου
στο ΟΠΣ 5003732.
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 20142020, κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΕΠ31860013), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό I1/1.2/15 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy
Contract) που υπογράφηκε στις 30/03/2018 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-Α Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει
λάβει κωδικό MIS 5003732.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο
του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3.
Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products Development) του έργου MeDInno - “Joint development of
innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming
and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Οι ανάγκες της προμήθειας περιλαμβάνουν (α) τον απαραίτητο εξοπλισμό γαλακτοκομίας - τυροκομείου
και (β) το κατάλληλα διαμορφωμένο φορητό κέλυφος τύπου κοντέινερ εντός του οποίου θα εγκατασταθεί
ο ως άνω εξοπλισμός, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία παραγωγή
πιλοτικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο έργο, καθώς και η ευχερής και ενιαία μεταφορά και
μετεγκατάσταση ως συνόλου.
Το είδος, οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού και του κελύφους αναλύονται λεπτομερώς
στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα ως εξής:
Ομάδες / CPV
ΟΜΑΔΑ 1: Μηχανήματα επεξεργασίας
γαλακτοκομικών (CPV: 42211000-8)
ΟΜΑΔΑ 2: Αρθρωτά και φορητά κτίρια
(CPV: 44211100-3)
Σύνολο

Σύνολο (Καθ. Αξία)

ΦΠΑ 24%

Σύνολο με ΦΠΑ

34.950,00€

8.388,00€

43.338,00€

24.920,97€

5.981,03€

30.902,00€

59.870,97€

14.369,03€

74.240,00€
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Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε τμηματικά δηλαδή μόνο για την
Ομάδα 1 ή μόνο για την Ομάδα 2, ή/ και για το σύνολο της προμήθειας (Ομάδα 1 και Ομάδα 2).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες θα
πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. Η προσφορά για κάθε
επιμέρους ομάδα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να
περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους δικαιολογητικών - τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε
κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στην ομάδα ή στις
ομάδες για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της και το αργότερο έως τις
30.09.2020 (ή μεταγενέστερη ημερομηνία σε περίπτωση παράτασης του έργου MeDInno συνολικά).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
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 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
 του υπ’ αριθ. 95/8-12-2016 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μετακινούμενων
Κτηνοτρόφων Ηπείρου με οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Ε.Μ.Κ.Η. στην πρόταση του έργου στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020,
 την Εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής (Application Form) και της φόρμας αιτιολόγησης δαπανών
(Justification of Budget) του Έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes and products
based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors»
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»,
 το Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “GREECE - ITALY 2014-2020”
(Programme Implementation Manual),
 των οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών της
Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
προς τους τελικούς Δικαιούχους,
 της από 30.03.2018 υπογραφείσας σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου MeDinno
μεταξύ του Συντονιστή εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020),
 του από 30.3.2018 υπογραφέντος εταιρικού συμφωνητικού (Partnership Agreement) του έργου
MeDinno μεταξύ του Συντονιστή εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και όλων των εταίρων του έργου,
 της υπ‘ αριθ. 81391/26.07.2018 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για
την ένταξη του έργου "MeDinno, MIS 5003732, ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
GRIT 2014-2020" στο ΠΔΕ με KAE 2018ΕΠ31860013,
 το υπ’ αριθμό 84855/07.08.2020 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με τίτλο «Έγκριση διακήρυξης
συνοπτικού διαγωνισμού με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα και τίτλο: «Προμήθεια
φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο
(Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products
Development) του έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on
local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, το οποίο
είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 20142020»
 του υπ’ αρ. πρωτ. 312/10.08.2020 πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ 20REQ007175150),
 του υπ’ αριθμό 184/11.08.2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μετακινούμενων
Κτηνοτρόφων Ηπείρου περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και όρων διακήρυξης για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο
του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3.
Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products Development) του έργου MeDInno - “Joint development
of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant
farming and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020/ Ομάδα 1. –Μηχανήματα Επεξεργασίας
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Γαλακτοκομικών (CPV: 42211000-8) & Ομάδα 2. Αρθρωτά και φορητά κτήρια (CPV: 44211100-3) (ΑΔΑ:
6ΧΨΖ46ΜΞΓΡ-6Υ3, ΑΔΑΜ 20REQ007175226)
 του υπ’ αριθμό 186/28.08.2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μετακινούμενων
Κτηνοτρόφων Ηπείρου περί έγκρισης της τροποποίησης της σύνθεσης της τριμελούς Επιτροπής
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την
προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο “MeDInno”
προϋπολογισμού 59.870,97 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
“Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020”.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (πρβλ. Άρθρο 1.1 της παρούσας).
Η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού/ αποσφράγισης προσφορών θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής την 14.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη
των διαγωνιζομένων. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την
ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους
διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.

1.6 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Κ.Η. www.emkh.gr, καθώς και του
Συντονιστή Εταίρου του έργου MeDInno (Περιφέρεια Ηπείρου) στη διεύθυνση (URL): www.php.gov.gr
στην ενότητα «Ενημέρωση / Προκηρύξεις».

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1.

Η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑ ΩΧ7Λ46ΜΞΓΡ-ΣΧΣ).

2.

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
- Παράρτημα Ι. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
- Παράρτημα ΙΙ. Πίνακες συμμόρφωσης
- Παράρτημα ΙΙΙ. Πίνακες και Σχέδια Τεχνικών Προδιαγραφών
- Παράρτημα IV. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
- Παράρτημα V. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

3.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω των διαδικτυακών πυλών www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),
www.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ), www.emkh.gr (Ε.Μ.Κ.Η.) και www.php.gov.gr
(Περιφέρεια Ηπείρου).
β)
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ειδικά η
υποβολή του φακέλου σε έντυπη μορφή γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 38, ΤΚ 453 32, Ιωάννινα
Τηλέφωνο - Φαξ: 26513 11476
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: metakinoymenoi@gmail.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δήμητρα Γκέλια
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται αρμοδίως υπογεγραμμένα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (metakinoymenoi@gmail.com), το
αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο της Α.Α το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

13

20PROC007244763 2020-09-01
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄
188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει
γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
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για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
Σημειώνεται ότι δεν θα απαιτηθεί η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εφόσον κατόπιν της
κατακύρωσης, η συμβατική αξία θα είναι κατώτερη των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (πρβλ.
άρθρο 72 του ν.4412/2016, παράγραφος 1β).

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.1.4. Επισημαίνεται ότι κάθε Προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες της μιας Προσφορές στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι Προσφορές, στις οποίες συμμετέχει
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας Ένωσης προσώπων ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ή μια Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων), αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής (πρβλ. άρθρο 72 του ν.4412/2016, παράγραφος 1α).
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
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Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
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Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Παραμένει για λόγους διατήρησης της αρίθμησης.
2.2.3.4. Παραμένει για λόγους διατήρησης της αρίθμησης.
2.2.3.5. Παραμένει για λόγους διατήρησης της αρίθμησης.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή σε άλλο οικείο Επιμελητήριο/ μητρώο στο οποίο έχουν
υποχρέωση εγγραφής σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τελευταίων
τριών (3) ετών (2017, 2018, 2019) ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση θα
πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Για την Ομάδα 1 «Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών»


να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία από τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης τουλάχιστον μία (1) ή και περισσότερες παραδόσεις μηχανημάτων γαλακτοκομίας ή/
και τυροκομίας σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η συμβατική αξία των οποίων
αθροιστικά (να είναι τουλάχιστον ίση με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της εν λόγω Ομάδας)

Για την Ομάδα 2 «Αθρωτά και φορητά κτίρια»


να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία από τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης τουλάχιστον μία (1) ή και περισσότερες παραδόσεις αρθρωτών ή φορητών κτιρίων σε
φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η συμβατική αξία των οποίων αθροιστικά (να είναι
τουλάχιστον ίση με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της εν λόγω Ομάδας)

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
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στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
Τα ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

20

20PROC007244763 2020-09-01
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβλή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικου.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
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το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επιμελητήριο ή μητρώο στο οποίο έχουν υποχρέωση εγγραφής σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς ή υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους
του κύκλου εργασιών τους κατά τα τελευταία τρία έτη (2017, 2018, 2019).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, εάν οι οικονομικοί φορείς δε
διαθέτουν ακόμα δημοσιευμένους ισολογισμούς, μπορούν να υποβάλλουν προσωρινό ισολογισμό ή
ισοζύγιο λογαριασμών (τριτοβαθμίων ή τεταρτοβαθμίων) Δεκεμβρίου 2019 συνοδευόμενο από υπεύθυνη
δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2019.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
πίνακα έργων με τις κυριότερες σχετικές παραδόσεις των τελευταίων τριών ετών από την δημοσίευση της
παρούσας διακήρυξης. Ο πίνακας θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
- Πελάτης
- Τίτλος έργου/ Αντικείμενο προμήθειας
- Διάρκεια εκτέλεσης (από – έως)
- Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ)
- Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, η απαίτηση για γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο των
υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης
προσώπων/κοινοπραξίας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την υλοποίηση του συνόλου των έργων/ προμηθειών που
συμπεριλάβει στον πίνακα καταθέτοντας τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. Αντίγραφα Συμβάσεων,
Πιστοποιητικών Παραλαβής Έργων, οικείων στοιχείων τιμολόγησης, άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την
υλοποίηση των έργων/ παράδοση των προμηθειών). Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι ιδιώτης, αρκεί η
Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ή του Πελάτη για την τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας.
Β.5. Παραμένει για λόγους διατήρησης της αρίθμησης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
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Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής. Δεδομένου ότι στον παρόν διαγωνισμό υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, κριτήριο
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ανάθεσης για κάθε Ομάδα (Ομάδα 1 και Ομάδα 2) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη που το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφορά βασίζεται μόνο στην τιμή.
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης,
καθώς και τους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ, για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) με συστημένη επιστολή
προς την αναθέτουσα αρχή.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναθέτουσα αρχή

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 38, 453 32, Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26513 11476
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: metakinoymenoi@gmail.com

Είδος και τίτλος διαγωνισμού

Συνοπτικός Διαγωνισμός με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης με
τίτλο: «Προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο
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πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business
Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3. Πιλοτική ανάπτυξη
προϊόντων (Pilot Products Development) του έργου MeDInno - “Joint
development of innovative processes and products based on local
dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant
agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 20142020
Ομάδα 1. –Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών (CPV:
42211000-8)
Ομάδα 2. Αρθρωτά και Φορητά Κτήρια (CPV: 44211100-3)
Η προσφορά αφορά την/ τις Ομάδα/ Ομάδες
……………………………………………………………………..………………………………….
Καταληκτική ημερομηνία
ώρα υποβολής προσφορών
Προσφέρων

και 14/09/2020 και ώρα 13:00
Πλήρης Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
Ταχυδρομική Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο, Φαξ, Email
Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ένας (1) σφραγισμένος υποφάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα
(β) ένας (1) σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2
Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” των Παραρτημάτων I & II
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στα ως άνω Παραρτήματα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της
παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού,
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Τρικούπη Χαρίλαου 38, Ιωάννινα, Τ.Κ. 453 32 την ημέρα και ώρα που
δηλώνεται στο Άρθρο 1.5 της παρούσας.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών γίνονται σε μία δημόσια συνεδρίαση, δεδομένου ότι πρόκειται για
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες. (παρ. 4 άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει).
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ίδια συνεδρίαση. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή
προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8
αυτής.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της
παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Σημειώνεται δε ότι δεν θα απαιτηθεί η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εφόσον κατόπιν
της κατακύρωσης, η συμβατική αξία θα είναι κατώτερη των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(πρβλ. άρθρο 72 του ν.4412/2016, παράγραφος 1β).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Παραμένει για λόγους διατήρησης της αρίθμησης.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Καταβάλλεται το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ανά τμήμα
(Ομάδα 1 & Ομάδα 2).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, α)
Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, β) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Επιπλέον, πριν την πληρωμή του ο ανάδοχος οφείλει να
υποβάλλει βεβαίωση ή/ και υπεύθυνη δήλωση για το καινουργιές και αμεταχείριστο του εξοπλισμού
που έχει παραδώσει.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 6.1. και 6.2 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο/οι ανάδοχος/οι και των δύο τμημάτων (Ομάδα 1 & Ομάδα 2) υποχρεούνται να παραδώσουν τα
υλικά σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο έως τις 30/09/2020 σε περίπτωση
που το έργο MeDInno δε λάβει άλλη παράταση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την αναθέτουσα αρχή και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον χώρο υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Τα προς προμήθεια είδη θα παραλάβουν η Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα
υπογράψει και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής. Συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης μετά τη διενέργεια του ελέγχου.
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο/οι ανάδοχος/οι.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου
208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής πραγματοποιείται
εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοσή τους.
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή εγγραφεί τον
εξοπλισμό στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
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6.8 Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο “MeDInno” εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα) Ειδικός Στόχος 1.2 (Υποστήριξη της εκκόλαψης καινοτόμων εξειδικευμένων πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος στην περιοχή του προγράμματος) στο πλαίσιο της 1ης
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Συνεργασίας “Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020”.
Το εταιρικό σχήμα του έργου “MeDInno” απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:
 Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα) - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
 Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ελλάδα) - Εταίρος 2
 Ένωση Επαρχιών Απουλίας (Ιταλία) - Εταίρος 3
 Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών του Μπάρι (Ιταλία) - Εταίρος 4
 Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια (Ιταλία) - Εταίρος 5
 Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) - Συνδεδεμένος Εταίρος 1
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου “MeDInno” είναι 841.712,40 €, ενώ ειδικά ο προϋπολογισμός της
Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανέρχεται στα 160.526,00€.
Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός στόχος του έργου είναι η στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
αγροδιατροφής και εκτροφής μηρυκαστικών, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων διαδικασιών και
προϊόντων, βασισμένων στην τοπική γαλακτοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική παράδοση της περιοχής
του προγράμματος. Το έργο επίσης στοχεύει:
- στη χαρτογράφηση και ανάλυση συγκεκριμένων αγορών προϊόντων κρέατος και τυροκομικών
προϊόντων για την καλύτερη κατανόηση του προφίλ των καταναλωτών
- στην εκπαίδευση των παραγωγών να επενδύουν στην ποιότητα των προϊόντων κρέατος και
τυροκομικών προϊόντων με: (α) γνώση και κατανόηση των λεπτομερειών της γενετικής επιλογής,
της υγείας και της διατροφής των ζώων, την εκτροφή και σφαγή των αρνιών και της μεταφοράς
τους στην αγορά, (β) εισαγωγή σε βασικές και νεωτερικές διαδικασίες παραγωγής τυριού, (γ)
στήριξη στη διαδικασία προσαρμογής και αλλαγής των αγροκτημάτων προκειμένου να
ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών
- αναγνώριση των καναλιών διάθεσης και των εμπορικών συμφωνιών οι οποίες θα δώσουν στη
βιομηχανία των μηρυκαστικών τη μέγιστη δυνατή δυναμική της αγοράς βραχυπρόθεσμα,
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
- αξιοποίηση των μοναδικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών του προγράμματος
για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής αξίας
- ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των εταίρων
Με γνώμονα τη διαφοροποίηση των προϊόντων ως βάση για τη δημιουργία αυξημένης προστιθέμενης
αξίας για τον καταναλωτή, το έργο δίνει έμφαση στις αυτόχθονες φυλές και την αξιοποίηση της πλούσιας
χλωρίδας της περιοχής του προγράμματος μέσω της βόσκησης, ενώ η ανάπτυξη νέων τυροκομικών
(κατσικίσιου τυριού) και κρεοπαραγωγικών προϊόντων (βαρέων αμνών), θα συμβάλλουν στην ενίσχυση
των εξαγωγών.
Μεταξύ των κύριων εκροών του έργου είναι:
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μια έκθεση που θα αναλύει το μέγεθος και το μερίδιο της αγοράς στην Ευρώπη, τις γενικές
υφιστάμενες και αναδυόμενες τάσεις στην κατανάλωση και την εμπορία τυριών και κρεάτων, τη
διανομή και τις πωλήσεις προϊόντων, τις δυνητικές αγορές, τον ανταγωνισμό κ.λπ.
 τρίγλωσσο ενημερωτικό και προωθητικό υλικό
 νέα τυροκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος και ανάπτυξη μία ολοκληρωμένης στρατηγικής
προώθησης των νέων προϊόντων (ετικέτα, συσκευασία),
 δύο κατευθυντήριες οδηγίες προτυποποίησης και πιστοποίησης διαδικασιών και προϊόντων
(υφιστάμενων και νέων)
Επιπλέον, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
αγροδιατροφής και παραγωγής μηρυκαστικών μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και της από κοινού
προώθησης των τυροκομικών και των προϊόντων κρέατος της περιοχής του προγράμματος. Αναμένεται ότι
όλη η αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής (συμπεριλαμβανομένης των κλάδων της μεταποίησης και
εμπορίας) θα επωφεληθεί από τα αποτελέσματα του έργου αφενός μέσω της ενεργής συμμετοχής των
φορέων της αγοράς στις δραστηριότητες του έργου, και αφετέρου μέσω της αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου.
Το έργο αναμένεται επίσης να οδηγήσει:
- στη σε βάθος αναγνώριση και ανάλυση του μεριδίου και του μεγέθους της αγοράς στην Ευρώπη,
των γενικών υφιστάμενων και αναδυόμενων τάσεων στην κατανάλωση και εμπορία κρέατος και
τυριού, στη διανομή και τις πωλήσεις προϊόντων, στις δυνητικές αγορές, στον ανταγωνισμό κ.λπ.
- στη διαμόρφωση μίας γενικής εικόνας της αγοράς τυριού και κρέατος, μέσω της υλοποίησης μίας
ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων)
- στην εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση των πελατών, των παραγωγών, των επιχειρηματιών,
των τομεακών φορέων κλπ. σχετικά με την παραγωγή νέων προϊόντων τυριού και κρέατος και τη
δυναμική της αγοράς
- στην καλύτερη κατανόηση των στάσεων, των συναισθημάτων, των πεποιθήσεων, των εμπειριών
και των αντιδράσεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη βιομηχανία τυριών και κρέατος
- στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο σχεδιασμό ενιαίων εμπορικών σημάτων για τα νέα
προϊόντα (ετικέτα, συσκευασία, αναγνωριστικό προϊόντος, στρατηγική τοποθέτησης,
οπτικοακουστικά σποτ)
- στη διείσδυση σε νέες αγορές με βάση έναν κοινό αναπτυξιακό και επιχειρησιακό σχεδιασμό
- στην καθιέρωση ποιοτικών προτύπων και παροχή στήριξης από μεγάλους λιανοπωλητές μέσω της
ανάπτυξης ειδικών οδηγιών τυποποίησης
- στην ενίσχυση της δυναμικής και των ευκαιριών των ενδιαφερομένων μερών μέσω της ανάπτυξης
σχηματισμών χωρικής δικτύωσης και διασύνδεσης
Αναφορικά με την προστιθέμενη αξία του έργου αυτή έγκειται (i) στον καινοτόμο και βιώσιμο χαρακτήρα
της κεντρικής ιδέας του έργου, (ii) τον υψηλό βαθμό συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών - παραγωγοί,
ομάδες παραγωγών, μεταποιητές, αγοραστές, εξαγωγείς, εταιρείες πιστοποίησης και εταιρείες έρευνας
και ανάπτυξης και (iii) στο πολυεπίπεδο εταιρικό σχήμα που εμπλέκει ταυτόχρονα περιφερειακές αρχές,
οργανώσεις αγροτών και επιμελητήρια με ευρεία γεωγραφική κάλυψη, διασφαλίζοντας έτσι την
αξιοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το υπό ανάθεση έργο συνίσταται στην «Προμήθεια φορητού τυροκομείου τύπου κοντέινερ» στο πλαίσιο
του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) και ειδικά του Παραδοτέου 3.2.3.
Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products Development) του έργου MeDInno - “Joint development of
innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming
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and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Οι ανάγκες της προμήθειας περιλαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό γαλακτοκομίας - τυροκομείου και
το κατάλληλα διαμορφωμένο φορητό κέλυφος τύπου κοντέινερ εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ο ως
άνω εξοπλισμός, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία παραγωγή
πιλοτικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο Έργο, καθώς και η ευχερής και ενιαία μεταφορά και
μετεγκατάσταση ως συνόλου.
Η ως άνω συνίσταται σε δύο διακριτά τμήματα:
Ομάδα 1. Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών (CPV: 42211000-8)
Ομάδα 2. Αρθρωτά και φορητά κτίρια (CPV: 44211100-3)
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Στο πλαίσιο της Ομάδας 1 «Μηχανήματα επεξεργασία γαλακτοκομικών» προβλέπεται η προμήθεια των
κάτωθι ειδών εξοπλισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφών των οποίων περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας:
α/α

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

1

Παγολεκάνη ανοικτού τύπου 300 l

Τεμάχιο

1

2

Αντλία γενικών χρήσεων 2800 l/h

Τεμάχιο

1

3

Βραστήρας γάλακτος ηλεκτρικός 300 l με καταγραφικό
Τεμάχιο
θερμόμετρο

1

4

Ανοξείδωτη φορητή αντλία γιαούρτης

Τεμάχιο

1

5

Θάλαμος ωρίμανσης/ ψύξης γιαούρτης 50 kg

Τεμάχιο

1

6

Τροχήλατη ανοξείδωτη τυροτράπεζα

Τεμάχιο

1

7

Καλούπια φέτας 2 kg

Τεμάχια

40

8

Οριζόντιος/ κάθετος κόφτης τυροπήγματος

Τεμάχιο

1

9

Καλούπια σκληρών τυριών 3,5 kg

Τεμάχια

15

10

Phμετρο με αισθητήρα και παρελκόμενα

Σετ

1

11

Ψυγείο/ καταψύκτης καλλιεργειών

Τεμάχιο

1

12

Vacuum συσκευαστικό επιτραπέζιο

Τεμάχιο

1

13

Εξοπλισμός σύνδεσης

Σετ

1

14

Κορυφολόγος/ φίλτρο γάλακτος 600 l/h με προθερμαντήρα

Τεμάχιο

1

Στο πλαίσιο της Ομάδας 2 « Αρθρωτά και Φορητά Κτήρια» προβλέπεται η προμήθεια φορητού κελύφους
τύπου κοντέινερ εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ο ως άνω εξοπλισμός, ώστε να καθίσταται δυνατή η
σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία παραγωγή πιλοτικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο Έργο,
καθώς και η ευχερής και ενιαία μεταφορά και μετεγκατάσταση ως συνόλου. Τα χαρακτηριστικά και η
σχεδιαστική αποτύπωση του εν λόγω κελύφους αναλύονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, Κωδ. ΣΑΕΠ318/6 - 1η τροποποίηση.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 3.2.3: Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων (Pilot Products
Development) του Πακέτου Εργασίας 3: Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) στο πλαίσιο του έργου
MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat
tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, το οποίο είναι ενταγμένο στο
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 20142020, κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2018ΕΠ31860013), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό I1/1.2/15 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy
Contract) που υπογράφηκε στις 30/03/2018 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-Α Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει
λάβει κωδικό MIS 5003732.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και
ενενήντα επτά λεπτά (59.870,97€)/ ΦΠΑ 14.369,00€/ Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 74.240,00€.
Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ
Σύνολο
(Καθαρή Αξία)

Ομάδες

ΦΠΑ 24% Σύνολο με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1: Μηχανήματα επεξεργασίας
γαλακτοκομικών/ (Dairy Machinery, CPV: 42211000-8)

34.950,00

8.388,00

43.338,00

ΟΜΑΔΑ 2: Αρθρωτά και φορητά κτίρια/ (Modular and
portable buildings, CPV: 44211100-3)

24.920,97

5.981,03

30.902,00

59.870,97 €

14.369,03 €

74.240,00 €

Σύνολο

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε τμηματικά δηλαδή μόνο για την
Ομάδα 1 ή μόνο για την Ομάδα 2, ή/ και για το σύνολο το σύνολο της προμήθειας (Ομάδα 1 & Ομάδα
2).
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα
Παρακάτω αναλύεται το κόστος των υπό παράδοση υλικών της προμήθειας «Έτοιμου τυροκομείου τύπου
κοντέινερ / Procurement of portable dairy» με βάση την ενδεικτική αξία τους:
ΟΜΑΔΑ 1: Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών/ (Dairy Machinery)
α/α Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μονάδας Καθαρή Αξία
(€)
Δαπάνης (€)

1

Παγολεκάνη ανοικτού τύπου 300 l

Τεμάχιο

1

1.800,00

1.800,00

2

Αντλία γενικών χρήσεων 2800 l/h

Τεμάχιο

1

1.200,00

1.200,00

3

Βραστήρας γάλακτος ηλεκτρικός 300 l με
Τεμάχιο
καταγραφικό θερμόμετρο

1

6.000,00

6.000,00
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εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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ΟΜΑΔΑ 1: Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών/ (Dairy Machinery)
α/α Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μονάδας Καθαρή Αξία
(€)
Δαπάνης (€)

4

Ανοξειδώτη φορητή αντλία γιαούρτης

Τεμάχιο

1

1.800,00

1.800,00

5

Θάλαμος ωρίμανσης/ ψύξης γιαούρτης
50 kg

Τεμάχιο

1

6.500,00

6.500,00

6

Τροχήλατη ανοξείδωτη τυροτράπεζα

Τεμάχιο

1

1.200,00

1.200,00

7

Καλούπια φέτας 2 kg

Τεμάχια

40

35,00

1.400,00

8

Οριζόντιος / κάθετος κόφτης
τυροπήγματος

Τεμάχιο

1

300,00

300,00

9

Καλούπια σκληρών τυριών 3,5 kg

Τεμάχια

15

40,00

600,00

10

Phμετρο με αισθητήρα και παρελκόμενα

Σετ

1

700,00

700,00

11

Ψυγείο/ καταψύκτης καλλιεργειών

Τεμάχιο

1

250,00

250,00

12

Vacuum συσκευαστικό επιτραπέζιο

Τεμάχιο

1

3.000,00

3.000,00

13

Εξοπλισμός σύνδεσης

Σετ

1

200,00

200,00

14

Κορυφολόγος/ φίλτρο γάλακτος 600l/h
Τεμάχιο
με προθερμαντήρα

1

10.000,00

10.000,00

Σύνολο Καθαρής Αξίας Δαπανών (€) :

34.950,00

Αξία Φ.Π.Α. (€) :

8.388,40

Γενικό Σύνολο Δαπάνης (€) :

43.338,40

ΟΜΑΔΑ 2: Αρθρωτά και Φορητά Κτήρια / (Modular and portable buildings) CPV: 44211100-3
α/α Περιγραφή
1

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μονάδας Καθαρή Αξία
(€)
Δαπάνης (€)

Φορητό κέλυφος τύπου κοντέινερ (4 Σετ
1
24.920,97
υπομονάδες)
Σύνολο Καθαρής Αξίας Δαπανών (€) :

24.920,97

Αξία Φ.Π.Α. (€) :

5.981,03

Γενικό Σύνολο Δαπάνης (€) :

30.902,00

24.920,97

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης
Είναι διαθέσιμo σε χωριστό αρχείο, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Πίνακες και Σχέδια Τεχνικών Προδιαγραφών
Πίνακας 1 ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ
ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm)
BS/DIN EN 10242:1995 (πρώην DIN 2950:1983)
DN (mm)
Εξ. Διαμ. (mm)
Πάχος (mm)
15
21.3
2.65
20
26.9
2.95
25
33.7
3.25
32
42.4
3.25
40
48.3
3.25
50
60.3
3.65
65
76.1
3.65
75
88.9
4.05
100
114.3
4.5
125
139.7
4.5
150
168.3
4.5
200
219
6.3

Πίνακας 2 ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ

OD (mm)
15
18
22
28
35

ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm)
BS/DIN EN 1057:1996 (πρώην DIN 1786)
ΠΑΧΟΣ (mm)
OD (mm)
1.0
42
1.0
54
1.0
76
1.0
89
1.5
108

ΠΑΧΟΣ (mm)
1.5
2.0
2.0
2.5
2.5

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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Πίνακας 3 ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ
ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm)
Ονομαστική Διάσταση DN
Εξωτερική Διάμετρος (mm)
Πάχος Τοιχώματος (mm)
10
12,50
1,20
15
16,00
1,00
20
21,30
1,65
22
26,90
1,65
32
33,70
1,65
40
42,70
1,65
50
51,00
1,65
70
73,03
2,11
80
88,90
2,11
100
114,30
2,11
125
139,70
2,00
150
168,30
2,60

Πίνακας 4 ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ (mm) ΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ (mm) ΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U
DIN 8061:2016 / DIN 8062:2009 (ΕΛΟΤ 9)
Εξωτερική Διάμετρος (mm)
Πάχος τοιχώματος (mm)

40
1,8

50
1,8

75
2,2

100
3,0

125
3,7

140
4,1

160
4,7

Πίνακας 5 ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm)
ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm)
BS/DIN EN 1401-1:2019 (πρώην DIN 19534)
Ονομαστική Διάσταση DN
Εξωτερική Διάμετρος (mm)
Πάχος Τοιχώματος (mm)
100
110
3,2
125
125
3,2
160
160
5,0
200
200
6,9
250
250
7,8
315
315
9,8
355
355
11,0
400
400
12,2
500
500
16,5

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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Πίνακας 6 ΠΑΧΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μεγαλύτερη Διάσταση
Απόσταση μεταξύ
Πάχος λαμαρίνας
Σύνδεση
Αεραγωγού
εγκαρσίων ραφιών
0-500 mm
0,6 mm
Συρτάρι
501-600 mm
0,8 mm
Συρτάρι
601-990 mm
0,8 mm
Προφίλ 20 mm (2)
1500 mm
1000-1490 mm
1,0 mm
Προφίλ 30 mm (2)
1200 mm
1500-2000 mm
1,25 mm
Προφίλ 40 mm (2)
1000 mm

Πίνακας 7 ΠΑΧΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΠΑΧΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Διάμετρος Αεραγωγού

Πάχος Λαμαρίνας

Μέχρι 20 cm

0,60 mm

21 cm μέχρι 50 cm

0,80 mm

51 cm μέχρι 100 cm

1,00 mm

από 101 cm και άνω

1,25 mm

Πίνακας 8
ΕΣΧΑΡΕΣ
Πλάτος
Ελάχιστο πάεσχάρας
χος ελάσματος
mm
mm
100
1,00
200
1,25
300
1,50
400
1,50
500
2,00
600
2,00

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
Μέγιστη απόΕλάχιστο πάσταση μεταξύ
χος ελάσματος
τους mm
mm
1000
2,0
1500
2,0
1500
2,0
1500
2,0
1500
2,5
1500
2,5

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ
Ελάχιστο πά-χος
ελάσματος
mm
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5

Πίνακας 9
Χώρος παραγωγής
Παραλαβή γάλακτος
Χώροι παραγωγής
Αποδυτήρια - Τουαλέτες
Ωριμαντήριο
Ψυγείο
Συσκευαστήριο - Αποστολή

Φωτεινότητα (Lux – Lm/m2)
≥ 400
≥ 600
≥ 400
≥ 300
≥ 300
≥ 800 και ≥1200 (δύο γραμμές)

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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Πίνακας 10
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ
BS EN 10027-1:2016
STEEL NAME

BS EN 10027-2:2015
STEEL NUMBER

SAE/AISI GRADE

UNS

X5CrNi18-10

1.4301

304

S30400

X2CrNi18-9

1.4307

304L

S30403

X2CrNiN18-10

1.4311

304LN

S30453

X5CrNiN19-9

1.4315

304N

S30451

X5CrNiMo17-12-2

1.4401

316

S31600

X2CrNiMo17-12-2

1.4404

316L

S31603

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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Σχέδιο 1 – Ενδεικτικός Σχεδιασμός Φορητού Τυροκομείου

Σχέδιο 2 – Ενδεικτικός Σχεδιασμός Φορητού Κελύφους

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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Σχέδιο 3 – Ενδεδειγμένος τρόπος στήριξης εξοπλισμού

Σχέδιο 4 – Ενδεδειγμένος σχεδιασμός σωλήνων αποστράγγισης

Σχέδιο 5 – Ενδεδειγμένος σχεδιασμός βοθρίων αποστράγγισης

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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Σχέδιο 5 – Ενδεικτικός Υπολογισμός ραφιών ωρίμανσης

Συνολικ
Ύψος
Αριθμος
Επιφάν
ή
Βάρος Βάρος
Αριθμός Ύψος Μήκος
Ράφια /
Βάρος
μεταξύ
κεφαλι
εια επιφάν τυριών τυριών
ραφιέρ ραφιέρ ραφιέρ
ραφιέρ
κεφαλι
ραφιών
ών /
ραφιού εια
/ ράφι / ράφι
Υπολοων ων (m ) ων (m)
α
ών (kg)
(m)
ράφι
(m2) ραφιών (kg)
(kg)
γισμός
(m2)
ραφιών

ΣΥΝΟΛ
Α

2

2

1,3

0,4

5

6

3,5

0,52

5,2

21

210

3

2

1,6

0,4

5

7

3,5

0,64

9,6

24,5

367,5

5

-

7,4

-

25

-

-

-

14,8

-

577,5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ
Είναι διαθέσιμo σε χωριστό αρχείο, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΟΜΑΔΑ 1: Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών / (Dairy Machinery) CPV: 42211000-8
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Περιγραφή

Συνολική
Προσφερόμενη
Μονάδα
Ποσότητα τιμή μονάδας προσφερόμενη
Μέτρησης
χωρίς ΦΠΑ (€) τιμή χωρίς ΦΠΑ
(€)
(ανοικτού)
Τεμάχιο
1

Παγολεκάνη ατμοσφαιρικού
τύπου δύο αμέλξεων 300l
Τροχήλατη αντλία 2800 l/h
Τεμάχιο
1
Ηλεκτρικός Παστεριωτήρας / βραστήρας
γάλακτος / για-ούρτης ανοιχτού τύπου με Τεμάχιο
1
inverter και καταγραφικό 300 l.
Τροχήλατη αντλία γιαούρτης 2500 l/h
Τεμάχιο
1
Θάλαμος ωρίμανσης - ψύξης γιαούρτης 50
Τεμάχιο
1
kg
Ανοξείδωτος
τροχήλατος
πάγκος
Τεμάχιο
1
τυροκόμησης (τυροτράπεζα)
Καλούπια φέτας χωρητικότητας 2 kg.
Τεμάχια
40
Ανοξείδωτος
κόφτης
τυροπήγματος
Τεμάχιο
1
(οριζόντιος / κάθετος)
Καλούπια σκληρών τυριών χωρητικότητας ≈
Τεμάχιο
15
3,5 kg.
Φορητό
pH-μετρο
με
αισθητήρα,
Σετ
1
αισθητήρα θερμοκρασίας και παρελκόμενα
Ψυγείο Καταψύκτης για την αποθήκευση
Τεμάχιο
1
καλλιεργειών
Ανοξείδωτο επιτραπέζιο συσκευαστικό
Τεμάχιο
1
κενού (vacuum)
Εξοπλισμός σύνδεσης
Σετ
1
Κορυφολόγος/ φίλτρο γάλακτος 600 l/h με
Τεμάχιο
1
προθερμαντήρα 300 l και αντλία 1000 l/h
OΜΑΔΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

ΟΜΑΔΑ 1: Ποσοστό & Αξία Φ.Π.Α. (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΟΜΑΔΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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ΟΜΑΔΑ 2: Αρθρωτά και φορητά κτίρια / (Modular and portable buildings) CPV: 44211100-3
α/α

Περιγραφή

Συνολική
Προσφερόμενη
Μονάδα
προσφερόμενη
Ποσότητα τιμή μονάδας
Μέτρησης
χωρίς ΦΠΑ (€) τιμή χωρίς ΦΠΑ
(€)
Σετ
1

Φορητό κέλυφος τύπου κοντέινερ (4
υπομονάδες)
OΜΑΔΑ 2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

1

ΟΜΑΔΑ 2: Ποσοστό & Αξία Φ.Π.Α. (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

Επιπλέον, ειδικά για την Ομάδα 2, ο προμηθευτής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να επισυνάπτει στο φάκελο
οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (όπου συμπληρώνεται η
τιμή που προκύπτει από το σχεδιασμό και την πρόταση του προμηθευτή). Το σύνολο του κόστους θα
πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό της οικονομικής προσφοράς που υποβάλλεται από τον προμηθευτή.
ΟΜΑΔΑ 2: Αρθρωτά και Φορητά κτήρια / (Modular and portable buildings) CPV: 44211100-3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

α/α

Περιγραφή

Προσφ/νη τιμή
Μονάδα
Ποσότητα μονάδας χωρίς
Μέτρησης
ΦΠΑ (€)

1

Σιδηροκατασκευή κελύφους

2

Πάνελ εξωτερικών τοιχωμάτων

m2

3

Πάνελ εσωτερικών τοιχωμάτων

m2

4

Πάνελ τοιχωμάτων ψυγείου και θαλάμου
ωρίμανσης

m2

5

Πάνελ οροφής

m2

6

Παρελκόμενα πάνελ

Ενότητα

7

Υλικά στερέωσης πάνελ

Ενότητα

8

Σύμμικτο δάπεδο

m2

9

Βιομηχ. πλακίδια & υγειονομικές γωνίες /
σοβατεπί με αρμούς κονιάματος και
ελαστικούς.

m2

10 Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης

Συνολική
προσφ/νη
τιμή χωρίς
ΦΠΑ (€)

Ενότητα

Ενότητα
To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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ΟΜΑΔΑ 2: Αρθρωτά και Φορητά κτήρια / (Modular and portable buildings) CPV: 44211100-3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Προσφ/νη τιμή
Μονάδα
Ποσότητα μονάδας χωρίς
Μέτρησης
ΦΠΑ (€)

α/α

Περιγραφή

11

Ανοξείδωτη λάντζα (νεροχύτης) με ράφι ή
φοριαμό

12 Νιπτήρας πορσελάνης ή inox
13

Τεμάχια
Τεμάχια

Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης με
καζανάκι αποχωρητηρίου πλαστικό

Τεμάχια

14 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

Τεμάχια

15 Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων

Ενότητα

16

Πλήρης
λυμάτων

εγκατάσταση

αποχέτευσης

17 Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση
18

Ενότητα
Ενότητα

Πόρτες ανοιγοκλειόμενες με παραθυράκι ή
χωρίς.

Τεμάχια

19 Πόρτες συρόμενες απλές

Τεμάχια

20 Πόρτες ανοιγοκλειόμενες μονωμένες

Τεμάχια

21 Πτυσσόμενες πόρτες (φυσούνες)

Τεμάχια

22 Λωριδοκουρτίνες

Τεμάχια

23 Ψυκτικός Εξοπλισμός ψυγείου

Ενότητα

24 Ψυκτικός Εξοπλισμός θαλάμου ωρίμανσης

Ενότητα
m2

25 Ράφια θαλάμου ωρίμανσης
26 Κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου

Τεμάχια

27 Σύστημα εξαερισμού

Ενότητα

28 Πυροσβεστήρες φορητοί CO2

Τεμάχια

29 Φοριαμός ιματισμού

Τεμάχια

30

Ανοξείδωτη
δεξαμενή
τυρογάλακτος.

άλμης

-

Τεμάχια

31 Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας με φοριαμό.

Τεμάχια

32 Ανοξείδωτη ραφιέρα.

Τεμάχια

33

Ηλιακός
θερμοσίφωνας
κυκλώματος ≥ 200 l.

Συνολική
προσφ/νη
τιμή χωρίς
ΦΠΑ (€)

κλειστού

Τεμάχια

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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ΟΜΑΔΑ 2: Αρθρωτά και Φορητά κτήρια / (Modular and portable buildings) CPV: 44211100-3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

α/α

Περιγραφή

Προσφ/νη τιμή
Μονάδα
Ποσότητα μονάδας χωρίς
Μέτρησης
ΦΠΑ (€)

34 Κόστος Σχεδιασμού

Κατ’
αποκοπή

35 Κόστος Εγκατάστασης

Κατ’
αποκοπή

36 Κόστος Μεταφοράς
37 Κόστος Αδειών
38 Λοιπά

Συνολική
προσφ/νη
τιμή χωρίς
ΦΠΑ (€)

€/km
Κατ’
αποκοπή
Κατ’
αποκοπή
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
(Να ταυτίζεται με το ποσό της οικονομικής προσφοράς)

To έργο MeDInno υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
INTERREG
V-A
Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020
και
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
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