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1

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. Τα είδη 
θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης 
Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις, 
όπως αυτές αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, 
υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους 
κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

ΝΑΙ

2
Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της αρμόδιας 
Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο δύναται να απαγορεύσει την 
προμήθεια αυτών προ της ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου. 

ΝΑΙ

3

Η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και 
κάθε φορέας για τον οποίο διενεργείται η προμήθεια, έχουν το 
δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή 
στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 
κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 
διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική
στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές
κριθεί απαραίτητο. 

ΝΑΙ

4
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά 
στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες

ΝΑΙ

5
Ο ανάδοχος θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν 
θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις 
της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. 

ΝΑΙ

6 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο ΝΑΙ
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δείγματα των ειδών, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
προδιαγραφών των ειδών αυτών, ή κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του 
παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο. 

7

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό 
ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα 
παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε 
περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 
ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο Δήμος Βόλου θα προβεί σε 
όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες .

ΝΑΙ

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ηλεκτρονική υπογραφή νομίμου εκπροσώπου)
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