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1.     ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1 Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη 

Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του 

διαγωνιζόμενου, ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία καθώς και η ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών.  
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιέχει τρεις άλλους σφραγισμένους φακέλους με τα 

διακριτικά Α, Β και Γ και με τις ίδιες ακριβώς επισημάνσεις του ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
       Το σύνολο των προσφορών πρέπει απαραιτήτως να υποβληθεί εις                              

.      τριπλούν  σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. 

       Το πρωτότυπο, (το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις § 2.1. και 10                   

των Γενικών Όρων Διαγωνισμού, ΕΝΤΥΠΟ Δ2 / 30.10.2000), πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένο ιδιόχειρα σε όλες τις σελίδες αυτού από τον Προμηθευτή ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι τα αντίγραφα που συνοδεύουν την πρωτότυπη προσφορά του είναι 

ακριβή και δεν έχουν διαφοροποιήσεις ως προς αυτήν. 

         Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται τυπικά και ο Προμηθευτής θα 
μπορεί να υποβάλλει Ένσταση συνοδευόμενη από την υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση 

προκειμένου να γίνει τυπικά αποδεκτός. 

Σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο το πρωτότυπο της προσφοράς και δεν 

υποβληθούν τα αντίγραφα, η προσφορά θ’ απορρίπτεται τυπικά και τυχόν ένσταση 
δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 

Ειδικότερα : 
 

1.1.1«ΦΑΚΕΛΟΣ Α’»  

Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά 

στοιχεία:  
-  Εγγύηση Συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ) και σε περίπτωση Κοινοπραξίας 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α ή 42.15α) 

-  Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Γενικών και Ειδικών όρων διαγωνισμού 
και Σύμβασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.12β).  

-  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την προσωπική κατάσταση των 

διαγωνιζομένων.  
-  Δήλωση αποδοχής της καθοριζόμενης στην παρακάτω παράγραφο 8 

προθεσμίας ισχύος των προσφορών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.14).  
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-  Δήλωση αλληλέγγυας ευθύνης των διαγωνιζομένων σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς από αυτούς με μορφή Κοινοπραξίας  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.18α).  
-  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την εφαρμογή του άρθρου 57 του 

Συντάγματος της Ελλάδας. 

-  Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα αντίγραφα που συνοδεύουν την πρωτότυπη 
προσφορά είναι ακριβή και δεν έχουν διαφοροποιήσεις ως προς αυτήν.  

 

1.1.2 «ΦΑΚΕΛΟΣ Β’»  

 Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει τα αναγκαία χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων υλικών, δηλαδή :  

 Τόπο παραγωγής του προσφερόμενου υλικού, καθώς και τον τόπο επιθεώρησης 

αυτού.  
 Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου υλικού.  

 Προσφερόμενη ποσότητα σύμφωνα με την Διακήρυξη. 

 Τόπο & Χρόνο παράδοσης (Δήλωση αποδοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 19 

των Ειδικών Όρων). 
 Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά χαρακτηριστικά  καθώς και πληροφορίες που 

καθορίζονται στη Διακήρυξη.  

 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον  στοιχεία.  
        

          Όπου η λέξη ΥΛΙΚΟ είναι το ζητούμενο γάλα 

 
1.1.3«ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’»  
 

Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία των 
προσφερόμενων υλικών, δηλαδή:  

 Τιμή μονάδας, ποσότητα και ολική τιμή.  

 Όροι πληρωμής τιμήματος.  
 Συνοπτική προσφορά, ΕΝΤΥΠΟ 32.3θ, κατάλληλα συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη.  

Επισημαίνεται ότι αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα στοιχεία που δίδονται στη 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και σ’ αυτά που δίδονται σε άλλο/άλλα σημεία της 
προσφοράς, τα πρώτα θα υπερισχύσουν. Γι’ αυτό το λόγο εφιστάται η προσοχή των 

διαγωνιζομένων στη σωστή και πλήρη συμπλήρωση της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον οικονομικά 

στοιχεία.  

 
1.2  Τα περιεχόμενα των φακέλων Α’ και Β’ δύνανται να περιέχονται σε κοινό 

σφραγισμένο φάκελο ή χωρίς ιδιαίτερο φάκελο, εντός του γενικού φακέλου 

προσφοράς.   

Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά εμπεριέχεται σε ιδιαίτερο 
σφραγισμένο φάκελο («Φάκελος Γ’» παρ. 1.1.3) εντός του γενικού φακέλου 

προσφοράς.  

 
1.3  Η αποσφράγιση των «ΦΑΚΕΛΩΝ Α΄ και Β΄» θα γίνεται ταυτόχρονα σε ένα στάδιο.  
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2. ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

2.1 Στο φάκελο των προσφορών με τα τυπικά στοιχεία θα πρέπει υποχρεωτικά και 

επί ποινή απορρίψεως να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

α. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, για την πλήρη 

αποδοχή των όρων της Διακήρυξης. 

β. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για την προσωπική κατάσταση των 

διαγωνιζομένων (Παρ. 4 των Ειδικών Όρων). 

 
Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν κάποιο από τα παραπάνω θα 

απορρίπτονται τυπικά κατά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου Α' και τυχόν 

ενστάσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές, ακόμα και αν ο προσφέρων με την ένστασή του 

υποβάλει εκ των υστέρων τα εν λόγω δικαιολογητικά. 
 

2.2 Γίνεται αποδεκτή όμως ένσταση κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω μη 

πλήρους συμφωνίας των παραπάνω τυπικών στοιχείων (α), (β) και (γ) με 
τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, εφόσον ο προσφέρων με τις 

συμπληρώσεις και διευκρινίσεις της ένστασής του συμμορφώνεται με τους όρους και 

τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ) γίνεται αποδεκτή ένσταση 

κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω μη πλήρους συμφωνίας της Ε.Ε.Σ 

με το υπόδειγμα αυτής, που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη, εφόσον ο 

προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις της ένστασής του συμμορφώνεται 
με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

2.3 Όσον αφορά στα υπόλοιπα (πλην των αναφερομένων στην παρ. 2.1) τυπικά στοιχεία 
γίνεται αποδεκτή ένσταση κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω μη 

υποβολής αυτών εφόσον ο προσφέρων με την ένστασή του συμμορφώνεται με τους 

όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 

 

3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
3.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ.) 

Ύψους :1.910,00 € σύμφωνα με την παράγραφο 9 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Δ2 / 30.10.2000 / Τροποποίηση 25.2.2002). 
 

3.2  Η Εγγυητική Επιστολή  Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ.) θα τεθεί στο φάκελο Α’ με τα τυπικά 

στοιχεία και θα έχει ισχύ τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με τα συνημμένα 
υποδείγματα. 
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4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

 

Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι θα 

επισυνάψουν στις προσφορές τους υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 στην οποία:  
 

 θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

 θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με 

το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη 
νομοθεσία.  

 θα δηλώνεται ότι ο μετέχων δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 
 θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, για την 

έγκαιρη και προσήκουσα - σύμφωνα με τη διακήρυξη - προσκόμιση των παραπάνω 

δικαιολογητικών για τα οποία υποβλήθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση.  
 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υποβάλλονται και θα υπογράφονται ανάλογα με τη 

νομική φύση των προσφερόντων, ως εξής :  

 
 στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ατομική επιχείρηση, από το Φυσικό 

πρόσωπο. 
 

 στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., από κάθε έναν από 

τους Διαχειριστές αυτών (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις). 

 
 στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ο.Ε. και Ε.Ε., απ’ όλα τα ομόρρυθμα 

μέλη αυτών (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις). 
 

 στην περίπτωση που η προσφέρουσα είναι Α.Ε., από τον Πρόεδρο και το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις), όταν η 

ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει στο 
ίδιο πρόσωπο. 

 

 στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Κοινοπραξία Εταιρειών, θα υποβάλλεται 
Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε μέλος αυτής ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε 
κοινοπρακτούσας εταιρείας κατά τα ανωτέρω. 

 

(Διευκρινίζεται) Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια δικαστική αρχή ή το ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή 

αντιπρόσωπό του, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς λογίζεται αυτή της 
ημερομηνίας αποστολής της, εφόσον η τελευταία αποδεικνύεται με αποδεικτικό 

παράδοσης – παραλαβής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή επιχείρησης ταχυμεταφορών 

(courier) ή με φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ  

Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή έως τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας). 

 

 



Κάθε διαγωνιζόμενος, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, οφείλει εντός 

20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με 
βεβαίωση παραλαβής να υποβάλει τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά :  
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Α) Έλληνες διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα):  
 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε 

ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.  

 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία 

συνδιαλλαγής (ή εξυγίανσης). 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ   

(για Έλληνες διαγωνιζόμενους) 
 

     Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι θα 

επισυνάψουν στις προσφορές τους υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ 1599 / 86 γραμμένη 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 21.15 για το ότι στις Επιχειρήσεις τους δεν 
μετέχει, με τις ιδιότητες που αναφέρονται στο υπόδειγμα αυτό, βουλευτής. 

 

6.    IΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

6.1  Οι προσφορές θα ισχύσουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 

(συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 24.14). 
 

6.2  Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη 

υποβληθεί, μπορούν να επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. Αν δεν ζητηθεί 

επιστροφή τους και παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν, 
και για την παράταση του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή 

τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία/ώρα υποβολής 

προσφορών τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους. 
 

7.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
       Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί φορείς δικαιούνται να προσβάλουν με ένσταση 

εκτελεστές πράξεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, 

τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν, μη νόμιμα, τα συμφέροντά τους. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την 
παραλαβή των προσφορών, η οποία αναφέρεται στην πρόσκληση, σε προθεσμία 



πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε 

γνώση του ενιστάμενου. 
Η εκδίκαση των ενστάσεων μέχρι το στάδιο Αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών, θα γίνεται από το Διευθυντή της ΔΥΠΜ ή από το Διευθυντή του 

Κ.Μ. της ΔΥΠΜ  αν πρόκειται για εκδίκαση ένστασης κατά της τεχνικής 

απόρριψης.  
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Η εκδίκαση των ενστάσεων μετά την Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 
θα γίνεται από το αρμόδιο για την κατακύρωση της προμήθειας όργανο του 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 
 8. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 

 

Για την τεχνική αξιολόγηση, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα αλληλογραφεί, εάν κρίνει 

σκόπιμο, με τους προσφέροντες, για διευκρινίσεις και παροχή συμπληρωματικών 
στοιχείων τεκμηρίωσης της προσφοράς τους, οι οποίες αφορούν σε θέματα μόνο 

τεχνικής φύσης. 

 
 9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφορές για να κριθούν τεχνικά αποδεκτές θα πρέπει, να περιλαμβάνουν 
όλα τα προβλεπόμενα στο ΦΥΛΛΟ 1 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ), στο ΦΥΛΛΟ 2 

(ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και τη συνημμένη Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

 

10. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

10.1 Το γάλα θα είναι λευκό, αγελαδινό, φρέσκο, παστεριωμένο, συσκευασμένο, από 

1 έως 1,5% ή από 3 έως 3,5% λιπαρά, διάρκειας 3 – 4 ημερών από την 

ημερομηνία παραγωγής μέχρι την ημερομηνία λήξης του, από σειρά παραγωγής. 
Επίσης το γάλα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

τις αποφάσεις του Χημείου του Κράτους και των αγορανομικών, κτηνιατρικών και 

υγειονομικών διατάξεων.  
Στη συσκευασία της συσκευασίας είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ημερομηνία 

παραγωγής και η ημερομηνία λήξης του γάλακτος. 

 

 
 10.2  Επίσης, με ποινή ακύρωσης των προσφορών τους, οι διαγωνιζόμενοι   .      θα 

πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

 Πιστοποιητικό, από αναγνωρισμένο φορέα, εφαρμογής συστήματος διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων (HACCP) σύμφωνου με το πρότυπο ISO 22000:2004 της 

εταιρείας παραγωγής και των υποκαταστημάτων ή εταιρειών διακίνησης του 

προϊόντος. 
 Πιστοποιητικό, από αναγνωρισμένο φορέα, εφαρμογής συστήματος   . 

διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 της εταιρείας 

παραγωγής και των υποκαταστημάτων ή εταιρειών διακίνησης του προϊόντος. 

 



10.3 Επισημαίνεται ότι το προσφερόμενο προϊόν, σε περίπτωση υπογραφής 

σύμβασης, δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο αντίστοιχο χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ. 

Αλλαγή του προϊόντος χωρίς της συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ θα αποτελεί λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης. 

      Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραδώσει στον ΔΕΔΔΗΕ ακατάλληλο     .         
      γάλα τρεις φορές τότε αυτή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει υπέρ       .       

      αυτής τη Σύμβασης. 
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11.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στον πίνακα περιγραφής των υλικών καθώς και στους όρους της Διακήρυξης με 
σαφή και μοναδικό τρόπο. Τεχνικές προσφορές με ελλιπή ή αντικρουόμενα – 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας τεχνικής αξιολόγησης – στοιχεία, θ’ 

απορρίπτονται. 
 

 

 
12.  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

12.1 Η ανάθεση της Σύμβασης αναγγέλλεται από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Μειοδότη και 

στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές, με 
αποστολή της απόφασης για την ανάθεση με κάθε πρόσφορο μέσο (επιστολή, 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά).  

 
12.2 Η Σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την 

προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από 

το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.  
Τροποποιήσεις των συμβάσεων εντός των όρων της Διακήρυξης, και εφόσον δεν 

θίγεται ουσιωδώς ο ανταγωνισμός, γίνονται πάντοτε εγγράφως μετά από έγκριση 

του αρμοδίου οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 
12.3 Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια έχει την υποχρέωση να 

καταθέσει στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί γι’ αυτό, κάθε 

έγγραφο νομιμοποιήσεώς του που θα του ζητηθεί υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
συμπεριλάβει στην προσφορά του σχετική δήλωση συμμόρφωσης. Ακόμη, έχει 

την υποχρέωση να δεχθεί να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση και αν το ζητήσει ο 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να καταθέσει σ’ αυτόν την ανάλογη Εγγυητική Επιστολή για την 
Καλή Εκτέλεση της Σύμβασης μέσα στις προθεσμίες που θα ορισθούν γι’ αυτά.  

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα ν’ ακυρώσει την 

ανάθεση της προμήθειας, να προβεί στην κατάπτωση της Ε.Ε.Σ. στο διαγωνισμό 

και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημιάς του.  
 

12.4 Οι Συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 

 

13.   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 



 

13.1   Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, τιμές σε 
ΕΥΡΩ, για παράδοση των συσκευασιών του γάλακτος στις εγκαταστάσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στον Ασπρόπυργο.  
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ  ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

-Υποτομέα Διοικητικής Μέριμνας (17° χλμ. Αθηνών-Κορίνθου) είδη 1 και 2. 
 

13.2  Το κόστος της μεταφοράς και της εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις του               
ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην παράγ. 13.1 θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Προμηθευτή. 

13.3 Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τον ΔΕΔΔΗΕ και θα περιλαμβάνουν 
τις νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες τις σχετικές με την προμήθεια, εκτός από 
τον ΦΠΑ τον οποίο απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνουν οι διαγωνιζόμενοι για τα 
υλικά που προσφέρουν. 

13.4 Όλες οι πιο πάνω τιμές μονάδας θα αναγραφούν στις αντίστοιχες στήλες της 
Συνοπτικής Προσφοράς ( ΕΝΤΥΠΟ 32.3Θ ) των Γενικών Όρων, η οποία θα 
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη. 

13.5  Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών αποκλείεται η με 
οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του 
νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

13.6  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
 
14      ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το 
σύνολο των ειδών και ποσοτήτων που αναφέρεται στην παράγ. 13.1 του 
παρόντος, ήτοι: 
 
Προορισμό 17° χλμ. Αθηνών-Κορίνθου είδη 1 και 2. 

         
 
Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει στο 
σύνολο των τιμών των ειδών και ποσοτήτων για παράδοση των υλικών στην 
διευθύνση του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 13.1. 

 

 

 

15     ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

 
Οι τιμές που θα δοθούν θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης και δεν θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Προσφορές που θα 
προβλέπουν τιμές με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται 
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16    ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
Οι συσκευασίες του γάλακτος πρέπει να παραδίδονται από τον προμηθευτή από 
ώρα 08:00 έως 12:00 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας και σε ετήσια βάση στις 
εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΥΠΜ ως εξής: 

  16.1   ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ   Υποτομέα 

Διοικ. Μέριμνας. (17° χλμ. Αθηνών - Κορίνθου) είδη 1 και 2. 
α. Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 80 τεμ. περίπου σε συσκευασία 1/2 lit 
(είδος 1)  
β. Κάθε Παρασκευή 80 τεμ. περίπου σε συσκευασία 1/2 lit και 80 τεμ. περίπου 
σε συσκευασία 1 lit (είδος 2 αντίστοιχα).  
 
 

16.2  Τα παραπάνω αναφερόμενα τεμάχια μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τις 
ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ. Ως εκ τούτου ο ακριβής αριθμός των τεμαχίων θα δίδεται 
τηλεφωνικά από την προηγούμενη ή και αυθημερόν πριν την παράδοση. 

 
16.3 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν δήλωση για την αποδοχή του 

παραπάνω χρόνου και τόπου παράδοσης. 

Προσφορές διαγωνιζομένων που δεν αποδέχονται τους παραπάνω όρους θ’ 
απορρίπτονται τυπικά και τυχόν δε υποβαλλόμενες ενστάσεις δεν θα 

γίνονται αποδεκτές. 
 
 

17. ΜΑΤΑΙΩΣΗ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
 

Σύμφωνα με την παράγ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Δ2 / 

30.10.2000) ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα : 

 
17.1. Πριν ή κατά την ανάθεση της προμήθειας, να ματαιώσει το σύνολο της 

διακηρυχθείσας προμήθειας εφόσον, κατά την κρίση του προκύπτει ότι  

 Η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με 
συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος. 

 Το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό.     

 Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.     

 Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του. 
 

Σε καμία περίπτωση η ματαίωση δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής από το 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στους Προσφέροντες οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή 
για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία. 
17.2.   Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη 
           Κρίση του,την παράταση η την αναστολή προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
           Την επανάληψη η τη ματαίωση της εν λόγω διαδικασίας και την ανάθεση της 
           Προμήθειας σε οποιουσδήποτε προμηθευτές. 
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17.3. Ακόμη ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, πριν κατά ή μετά την ανάθεση της 

προμήθειας, να αυξομειώσει την προς ανάθεση ποσότητα, υπό την προϋπόθεση 
ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 

50% στην αύξηση ή το 30% στη μείωση, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το 

δικαίωμα να αυξήσει την τιμή μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. 
 

 Στην περίπτωση αυξομείωσης πριν ή κατά την ανάθεση της προμήθειας, η 

βάση για τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοστών, είναι η προκύπτουσα 

προς ανάθεση αξία. Το εναπομένον ποσοστό αυξομείωσης θα 
περιλαμβάνεται, ως σχετικό δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στη Σύμβαση που 

θα υπογραφεί.    

 Στην περίπτωση αυξομείωσης μετά την υπογραφή της Σύμβασης, η βάση 
για τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοστών, είναι η συμβατική αξία. 

 Σε περίπτωση που προκύπτει ποσότητα αυξομείωσης εκπεφρασμένη σε 

δεκαδικά ψηφία της μονάδας μέτρησης, τότε αυτή θα στρογγυλοποιείται 

προς τα πάνω για τα δεκαδικά ψηφία 0,5-0,99 και προς τα κάτω για τα 
υπόλοιπα. 

 Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της μείωσης της 

ποσότητας μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3/4 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, ενώ για την αύξηση της ποσότητας το 

δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης. 
 

  

18.  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
18.1 Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού 

σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 18.2 και 18.3. 

 
18.2 Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου 

(3ου) ημερολογιακού μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην 

αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο 

όργανο του Αγοραστή (στις εγκαταστάσεις του ανάλογου προορισμού Α. Β.).  

Εάν η 24η ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, 

τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα να αποδοθεί στον προμηθευτή ο Φ.Π.Α στις 

24 του επόμενου ημερολογιακού μήνα, εφόσον ο Προμηθευτής συμφωνήσει 

στην πληρωμή του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του 
τέταρτου (4ου) ημερολογιακού μήνα, μετά το μήνα υποβολής των 

δικαιολογητικών. 
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18.3 Δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή ή και τυχόν προτεινόμενοι 

όροι χρηματοδότησης, σε καμία περίπτωση. 
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με αίτημα χορήγησης προκαταβολής ή και 

πρόταση χρηματοδότησης, τα αιτήματα αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 
 

19.  ΠΟΙΝΙΚΗ  ΡΗΤΡΑ  

 

19.1 Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης θα ανέρχεται σε 
0,5% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης, με ανώτατο ποσοστό το 

20% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Το συνολικό ποσό ποινικής ρήτρας δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος.  

 

19.2  Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 

άφιξης των υλικών. 
 Η ημερομηνία άφιξης θα πιστοποιείται από την ημερομηνία παράδοσης – 

παραλαβής που θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό μεταφοράς (δελτίο αποστολής) 

και θα είναι υπογεγραμμένο από όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

 

20.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
 

Σε περίπτωση που μειοδοτήσει στο Διαγωνισμό κοινοπραξία εταιρειών θα πρέπει 

να προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το σχετικό κοινοπρακτικό μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την αναγγελία ανάθεσης της προμήθειας. 
Αν ο μειοδότης είναι Όμιλος Επιχειρήσεων, οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται πριν 

την υπογραφή της Σύμβασης να συστήσουν Κοινοπραξία του άρθρου 2 του ΠΔ 

186/92, όπως αυτό ισχύει, και να προσκομίσουν το κοινοπρακτικό στο ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάθεση της προμήθειας. 

Εφόσον ο μειοδότης δεν τηρήσει τις παραπάνω προθεσμίες ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 

δικαιούται να ανακαλέσει την ανάθεση και να καταπέσει την Ε.Ε.Σ. 
Στη Σύμβαση με Κοινοπραξία θα περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο τα 

μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενιαία, 

αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά και θα 

εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 
 

 

 
21.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  ΕΝΤΥΠΟ 
42.12 δ ή 42.14 α / 30.10.2000 / Τροποποίηση 24.5.2001. 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                             ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

22.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Ο Προμηθευτής θα εκδίδει ένα (1) μόνο τιμολόγιο ανά ημερολογιακό μήνα για το 

σύνολο των υλικών που θα παραδίδει ειδος ( 1 & 2 ). Οι καθημερινές παραδόσεις 

των υλικών θα γίνονται ΜΟΝΟ με Δελτίο Αποστολής εκδιδόμενο από τον 
Προμηθευτή στον τόπο προορισμού. 

 

 

23.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

για διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών. 

 

24. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΩΛΗΤΟΥ 
 

Ο ακόλουθος όρος θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί: 

«Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές της Εταιρείας, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού 

λογαριασμού του με το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, το 

αργότερο μέχρι την 31/7 και 31/1 εκάστου έτους, αντιστοίχως». 
 
25 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

          Τα συνημμένα στην παρούσα Διακήρυξη έγγραφα και προδιαγραφές           .         
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
25.1 Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα Διαγωνισμό περιλαμβάνονται στο 

συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Δ2 / 30.10.2000.  

 

25.2 Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη Σύμβαση περιλαμβάνονται στο συνημμένο 
ΕΝΤΥΠΟ Σ2 / 30.10.2000 / Τροποποίηση 24.5.2001.  

 

 

26      ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

        3.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
5.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
6.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 
 

Συνημμένο:    Έντυπο Ν.Δ. 1599/86 
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