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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια . ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. µε κριτήριο
κατακύρωσης τη Χχαµηλότερη προσφορά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε..
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και µε
κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαµηλότερη τιµή ή τη µεγαλύτερη ποσοστιαία
έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση ηµερήσια τιµή
πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για κάθε οµάδα των προς
προµήθεια ειδών ξεχωριστά, το οποίο συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της παρούσας διακήρυξης η «Προµήθεια τροφίµων και λοιπών ειδών παντοπωλείου της
ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού 571.774,94 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α.9% & 16 % για τις ανάγκες της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. για
όλη τη διάρκεια του 2016 µε δυνατότητα παράτασης και κατά το έτος 2017 µέχρι ανάδειξης
µειοδοτών έτους 2017 και έως εξαντλήσεως των υπό προµήθεια ειδών
Με την αριθµ. 25/2016 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.,
εγκρίθηκε η µελέτη της προµήθειας που συνέταξε το γραφείο προµηθειών του Δήµου Θάσου,
καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της, καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, και µε την αριθ
13/2016 απόφαση ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού της
ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Α.Ε του έτους 2016 στον Κ.Α: 20.00.0000 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) καθώς και την αριθ ΑΑΥ 30/2016
Τα στοιχεία των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές
της µελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Η
ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ, είναι σαράντα (40) ηµέρες µε σύντµηση ηµεροµηνιών από την
ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη άµεση
και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος
διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του Δήµου Θάσου www.thassos.gr. Και της ΘΑΣΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. www.camping-goldenbeach.gr
Αναθέτουσα αρχή : ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Δ/νση 1. ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ
Τ.Κ. 64004
Τηλ. : 2593350153/2593061207
Fax : 2593022104
URL : www.thassos.gr και www.camping-goldenbeach.gr
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α
64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005.
4. του N.3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα
του άρθρου 158 και του άρθρου 209.
5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
6.Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεύχος Α΄), η οποία κυρώθηκε
µε τον Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και µε την οποία ανατίθεται στους
δήµους η ανάδειξη χορηγητών, για την προµήθεια τροφίµων και ειδών καθαριότητας για όλα
τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς αυτών.
7. του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010)
8. Την αριθµ. 25/2016 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.,
µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη της προµήθειας που συνέταξε το γραφείο προµηθειών του
Δήµου Θάσου, καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της, καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης,
και την αριθ 13/2016 απόφαση µε την οποία ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του
προϋπολογισµού της ΘΑΣΟΣ ΤΙΚΗ Α.Ε του έτους 2016 στον Κ.Α: 20.00.0000 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) καθώς και την αριθ ΑΑΥ 30/2016
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στην αριθ 2007/2016
µελέτη της υπηρεσίας
2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο Δήµο Θάσου στο Γραφείο Προµηθειών την 09-05-2016
ηµέρα. Δευτέρα και ώρα.11.00 π.µ (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).. Μετά την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες
προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία
θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισµού.
3. Δικαιούµενοι συµµετοχής – Δικαιολογητικά
1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
α. φυσικά πρόσωπα,
β. νοµικά πρόσωπα
γ. ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)
δ. συνεταιρισµοί
2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι διαθέτει και θα προσκοµίσει σε περίπτωση που
θα αναδειχθεί ανάδοχος του συνόλου ή µέρους της προς ανάθεση προµήθειας τα παρακάτω
δικαιολογητικά
-. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.
-. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
-. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
- . Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια
αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Β. Οι αλλοδαποί:
1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι διαθέτει και θα προσκοµίσει σε περίπτωση που
θα αναδειχθεί ανάδοχος του συνόλου ή µέρους της προς ανάθεση προµήθειας τα παρακάτω
δικαιολογητικά
Α.. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Β.. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις
(3) και (4) .
Γ.. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς
τούτο εγγράφου.
Δ. Οι συνεταιρισµοί:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι διαθέτει και θα προσκοµίσει σε περίπτωση που
θα αναδειχθεί ανάδοχος του συνόλου ή µέρους της προς ανάθεση προµήθειας τα παρακάτω
δικαιολογητικά
Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Β. . Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).
Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση.

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου
της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα
δικαιολογητικά και τις προσφορές τους,
1. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν
διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν
αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει.
2. Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προµήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των
προϊόντων.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών
1) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την
χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ
Εγγυήσεις Εγγύηση συµµετοχής
α) Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, εφ’ όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο
των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 0,5% του συνολικού προϋπολογισµού της προµήθειας προ
Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον 2.499,92 €. ) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου
γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισµένου ιδρύµατος ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα
τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό.
β) Για την εγγύηση συµµετοχής ως συνολικός «προϋπολογισµός» της προµήθειας νοείται ο
ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζοµένου.
γ) Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην
περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 0,5 % όχι επί του συνόλου
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο
µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η
κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την
εγγύηση.
δ) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων
προµηθευτών πού έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται ύστερα από την
ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης._
ε) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ’ όψιν.
στ) Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν και τα ακόλουθα :

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον Φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Α.Ε.).
4. Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
7. Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαίρεσης και της διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά
τουλάχιστον ένα (1) µήνα.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της,
ύστερα από απλό έγγραφο της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. . Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1 %) επί του συµβατικού
προϋπολογισµού της προµήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου,
δηλαδή :
α) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 1 % της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην
διακήρυξη.
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής µε τις εξής
διαφοροποιήσεις :
1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
2. Θα αναφέρουν τα προς προµήθεια υλικά.

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη
σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση,
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.
2 Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
3 Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται και θα πρωτοκολλούνται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
4 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος
άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη.
5 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια
του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που
παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα.
6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Προς τη ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
γ. Ο τίτλος της προµήθειας.
δ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές
1 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, στο σύνολο τους και όχι µόνο η
οικονοµική προσφορά, υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει
τις ενδείξεις
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.

β. Προς τη ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
γ. Ο τίτλος της προµήθειας.
δ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής (περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή) :
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2 Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν
διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’
αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.
4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους
διαγωνιζόµενους τουλάχιστον για τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του
διαγωνισµού.
2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται, εφόσον
ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη.
4 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή
της σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η
ισχύς της σύµβασης αυτής.
Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14)

στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή
εναλλακτικές
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Τιµή προσφοράς
1) Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη.
Προσφερόµενη τιµή
Επειδή η τιµή των προς προµήθεια ειδών για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου, είδη
κρεοπωλείου, δεν παραµένει σταθερή αλλά αναπροσαρµόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές
που θα προβλέπουν αναπροσαρµογές της τιµής, η οποία όµως θα παραµένει πάντοτε
τουλάχιστον ίση προς τη µέση ηµερήσια τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης
,αφαιρώντας το ποσοστό έκπτωσης του που θα προσφέρει ο ανάδοχος των ειδών, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας
εµπορίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ
Μειοδότης για κάθε προς προµήθεια είδος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονοµικότερη
προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε υποοµάδας ξεχωριστά, τονίζοντας εδώ ότι
µειοδότης για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου, κρεοπωλείου, ανακηρύσσεται ο προσφέρων την
αντίστοιχη µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της µέσης ηµερήσιας τιµής πώλησης του
είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο
πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Περιφέρειας
Η διαµορφούµενη Μέση Λιανική Τιµή (Μ. Λ. Τ.) κατά την ηµέρα παράδοσης των ειδών θα
πιστοποιείται από το Τµήµα Εµπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.. Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποιήσεως της Μ. Λ. Τ. από την παραπάνω υπηρεσία,
για τιµή θα λαµβάνεται η πιο πρόσφατα πιστοποιηµένη Μ. Λ. Τ. η οποία δε θα πρέπει να
απέχει περισσότερο από 10 ηµέρες προ της παράδοσης.
Η οικονοµική προσφορά θα εκφράζεται ως εξής: Η τιµή προσφοράς θα είναι ανά είδος και θα
υποβληθεί µε την συµπλήρωση του «εντύπου προσφοράς»
α) Στην τελική τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α.
β) Ο προµηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα
βαρύνεται µε τις δαπάνες για τη µεταφορά και παράδοση των ειδών, τα έξοδα δειγµατοληψίας
και δαπάνες ελέγχου της ποιότητάς τους στις οποίες θα προβεί η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια
µέχρι και της ολοκλήρωσης της προµήθειας, τα έξοδα δηµοσίευσης και γενικά µε κάθε
απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της τµηµατικής προµήθειας.
γ) Προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο
αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου που
εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια το προσφερόµενο
ποσοστό έκπτωσης.

δ) Ο προµηθευτής εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο των προσφερόµενων τιµών ή του
ποσοστού έκπτωσης, σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, παραιτούµενος ρητώς κάθε
αξιώσεως περί αναπροσαρµογής από κάθε λόγο και αιτία ακόµη και από το αρ. 388 του Α.Κ.
Η τιµολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ ανά µονάδα µέτρησης και η τιµή µονάδας, χωρίς Φ. Π. Α.,
θα συµπεριλαµβάνει την αξία του προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο
εξωτερικό και στην Ελλάδα µέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο,
τέλος ή δασµό.
Η τιµή πώλησης κατά την ηµέρα παράδοσης των ειδών θα επιβαρύνεται µε το συνολικό ποσό
των νοµοθετηµένων κρατήσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια.
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για
κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και
όχι στις τιµές των µερών.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.
6. Υποβολή προσφορών
1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε
ΔΗΜΟΣ:ΘΑΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ:ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ
Τ.Κ:64004
ΥΠΟΨΗ Γεωργίτση Παναγιώτα
ΤΗΛ 2593350153
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 09-05-2016 ηµεροµηνία και ώρα 11.00
π.µ, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση
που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού από 10.00
π.µ. µέχρι την 11.00 π.µ.. ώρα.
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών.
Ο Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αποσφράγιση προσφορών
1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών.
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την
παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων σε ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί από τη ΘΑΣΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.
2. Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
-Η τιµή
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
-Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
-Οι όροι πληρωµής. ..
-Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από τον
ενδιαφερόµενο φορέα.
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης
και της πρόσκλησης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία
ως η πλέον συµφέρουσα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω
αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσµα.
Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη
ουσιώδεις όρους και µε βάση την παρακάτω διαδικασία:

3. Ενστάσεις
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα..
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ'
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Πέραν των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010.

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1. Κατακύρωση
1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού συµβουλίου της
ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός προμηθειών

του Δημοσίου), η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας για
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό µέχρι το 30% για διαγωνισµούς
προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για
διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την
διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.
3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να
ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 152 του
Ν.3463/06
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Χρόνος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των πρώτων υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστηµα 5 ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης.

2. Παραλαβή των υλικών
Δεδοµένου ότι η προµήθεια των ειδών είναι άµεση και απαραίτητη ο προµηθευτής :οφείλει να
εκτελέσει την παραγγελία και να παραδώσει το είδος στον προβλεπόµενο χρόνο.
Τα έξοδα µεταφοράς των ειδών µέχρι τα σηµεία παράδοσης θα επιβαρύνουν τον
προµηθευτή.
Τα είδη θα καταµετρούνται και θα ζυγίζονται στο ζυγό ενώπιον του προµηθευτή ή
εξουσιοδοτηµένου από αυτόν ενήλικου εγγράµµατου προσώπου.
Αν παραδώσει είδη σε µικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα και δεν συµπληρώσει τις
ποσότητες αµέσως .ή αρνηθεί να αντικαταστήσει όλο ή µέρος των ποσοτήτων επειδή οι
υπεύθυνοι των τµηµάτων ή η Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών αρνήθηκε να παραλάβει το
είδος για λόγους ακαταλληλότητας του προϊόντος προς βρώση.
Η ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε µπορεί µε απόφασή της ,να επιβάλλουν κυρώσεις, δηλαδή
σύσταση ή πρόστιµο ή ακόµη και να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο.
Ο προµηθευτής ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόµενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης
της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. για τα κατά την διάρκεια εκτελέσεως της συµβάσεως ατυχήµατα
ή βλάβες που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του (του προµηθευτή) ή σε
τρίτους από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και
αποθετική ζηµιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προµήθειας.
Η ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωµα κάποια από τα είδη να µην ζητηθούν
καθόλου καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης, η κάθε παραγγελία θα περιλαµβάνει όποια από
τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων, δεν
δεσµεύονται σε καµία περίπτωση για ολοκλήρωση της προµήθειας και έχουν το δικαίωµα να
αυξοµειώσουν τις προκηρυχθείσες ποσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες τους. η ΘΑΣΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε οποιαδήποτε στιγµή κρίνει απαραίτητο και για οποιοδήποτε λόγο, µπορούν
να προβούν σε δειγµατοληπτικό έλεγχο. Αν το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή άλλη αρµόδια
υπηρεσία αποφανθεί ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο προς βρώση και επικίνδυνο για την
δηµόσια υγεία και πρέπει να αποκλεισθεί από την κατανάλωση, η ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε
διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει κυρώσεις, δηλαδή σύσταση ή πρόστιµο ή ακόµη και να
κηρύξουν τον προµηθευτή έκπτωτο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών (π.χ. καιρικές
συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά, κλπ) µπορούν να αντικαταστήσουν τα είδη µε άλλα
παρεµφερή προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες τους __
Αναλυτικά:
Η µεταφορά των ειδών γίνεται στον χώρο των σηµείων παράδοσης µε καθαρά και
απολυµασµένα µέσα του προµηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη, αυτά
πρέπει να µεταφέρονται σε ειδικά διαµορφωµένα ψυγεία. Παραδίδονται εντός των σηµείων
παράδοσης σε χώρο που υποδεικνύεται από τους υπεύθυνους των σηµείων παράδοσης.
Οι προµηθευτές θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές που θέτει η νοµοθεσία
και ο ΕΦΕΤ.
Όλα τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι συσκευασµένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας
κατάλληλο για τρόφιµα.
Οι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίζουν τις εκθέσεις των επιθεωρητών των αρχών
ελέγχου αν τους ζητηθεί.

Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόµενα στο
δελτίο αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων.
Η Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών έχει ως αντικείµενο:
1. Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των µεταφορικών µέσων που
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής.
2. Έλεγχο για τα τρόφιµα που χρειάζονται ψυγείο εάν µεταφέρονται στη σωστή θερµοκρασία.
3. Έλεγχο των µακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσµή, γεύση, όψη, κλπ) κάθε
παραγγελµένου είδους τροφίµων.
4. Έλεγχο ποιότητας για το αν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε
είδος χωριστά.
Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση µε τα παραπάνω (1 – 4) η Επιτροπή
Παραλαβής Προµηθειών έχει το δικαίωµα απόρριψης των ειδών οπότε ο προµηθευτής
οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αµέσως. Σε άλλη περίπτωση η ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε
έχει το δικαίωµα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή.
Οι προµηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή
Παραλαβής Προµηθειών για το αν θα τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές
καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά µεταφοράς των τροφίµων (έλεγχος
καθαριότητας, θερµοκρασίας και εξοπλισµού). Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να δίνει
στην Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε κάθε
χορηγούµενο είδος.
Σε καµία περίπτωση ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας.
Εφόσον συγκεκριµένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώσει
εγκαίρως την Υπηρεσία (τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη
εκτέλεση της παραγγελίας) προκειµένου να µην φέρει ευθύνη.
Αν ο προµηθευτής καθυστερεί να προσκοµίσει κάποιο είδος, η ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε έχει
το δικαίωµα να το αγοράσει (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εµπόριο µε έξοδα που
βαρύνουν τον προµηθευτή.
Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε αυτά που
υπάρχουν στην αγορά και της απολύτου αρεσκείας της Επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών.
Ο προµηθευτής δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεστεί προς όφελός του ασάφεια ως προς την
ποιότητα.
Κάθε προµηθευτής πρέπει να παραδώσει στις εγκαταστάσεις της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε
µέσα σε ορισµένη προθεσµία τα παραγγελµένα είδη όπως αυτά θα δίδονται στην παραγγελία.
Οι παραγγελίες θα δίδονται από τους υπεύθυνους του κάθε τµήµατος ή από αρµόδιους
υπαλλήλους των τµηµάτων, απ’ ευθείας στον προµηθευτή τηλεφωνικά ή µέσω αποστολής
τηλεµοιοτυπίας ( fax) και η παράδοση θα γίνεται στους χώρους που θα υποδεικνύονται από
τους υπεύθυνους των τµηµάτων ή από τους αρµόδιους υπαλλήλους.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.
Τα έξοδα µεταφοράς των ειδών µέχρι τις εγκαταστάσεις της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε θα
επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Τα είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή Παραλαβής
Προµηθειών του κάθε παραρτήµατος, η οποία θα τα παραλαµβάνει µετά από ζύγισµα

παρουσία του προµηθευτή και έλεγχο της ποιότητας. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα
αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του κάθε είδους καθώς και η προέλευση. Σε περίπτωση
που κάποια από τα είδη απορριφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών ως µη
εξαιρετικής ποιότητας, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει
παραιτουµένου ρητώς από το δικαίωµα διαιτησίας. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν
τα αντικαταστήσει σε τακτή προθεσµία, η ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε προβαίνουν στην
προµήθεια από ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την χορήγηση κανενός είδους εκτός εάν φέρει
βεβαίωση της οικείας Αστυνοµικής Αρχής περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά.
Χρονική παράταση σύµβασης
Η ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε , διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, την ισχύ της σύµβασης µε τον προµηθευτή, µε
δυνατότητα παράτασης και κατά το έτος 2017 µέχρι ανάδειξης µειοδοτών έτους 2017 και έως
εξαντλήσεως των υπό προµήθεια ειδών
(Πράξη VΙ τµήµατος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄ κλιµακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69,
και 99/2010, Απόφαση VΙ τµήµατος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο µέτρο και υπό
τις προϋποθέσεις ότι :
α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που
καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προµηθευτή,
β) Η παράταση θα γίνει µε τους ίδιους όρους και τιµές µε αυτές της αρχικής σύµβασης και
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησης
της.
Διαφορές διακήρυξης – νόµων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το Π. Δ. 60/2007 και αµέσως µετά η Υπ. Απ.
11389/1993 (Ε.Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της
ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006.
3. Τρόπος πληρωµής
1) Η συµβατική αξία των υλικών θα πληρώνεται στον προµηθευτή µετά την παραλαβή των
υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα
νόµιµα δικαιολογητικά.
2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα
αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ
138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ
της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών του Δήµου Θάσου
από όπου έχει συνταχθεί και η σχετική µελέτη για λογαριασµό της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
τις εργάσιµες ηµέρες. και ώρες από 9.00 π.µ. έως 13.00 .µ.µ Διεύθυνση Δηµαρχείο Θάσου,
Λιµένας Θάσου, Τ.Κ. 64004 Τηλέφωνο 2593350153 FAX 2593022104
Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί µια φορά σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και µια
τοπική εφηµερίδα , εβδοµαδιαία, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόµου
2741/1999, του Νόµου 3548/2007 και του Νόµου 3801/2009, αντίστοιχα. Επίσης, θα
παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού
στην ιστοσελίδα του Δήµου Θάσου www.thassos.gr και της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. .
www.camping-goldenbeach.gr
Σύµφωνα µε το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου
άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά
έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση
από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των
νόµιµων παραστατικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

