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B-Βρυξέλλες: Αγορά και παράδοση τροφίμων και ποτών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς,
τα νηπιαγωγεία και το εστιατόριο που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες
2009/S 236-337365
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Προμήθειες
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, rue de la Loi 86, γραφείο αριθ. 01/007, Υπόψη: Υπηρεσίας «υποδομών και
υλικοτεχνικής υποστήριξης» — Bρυξέλλες, B-1049 Bρυξέλλες. Τηλ. +32 22986989. E-mail: oib-marchespublics@ec.europa.eu. Φαξ +32 22960570.
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ec.europa.eu.
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/call_tenders_fr.htm.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
I.2)

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ):
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός.
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Αγορά και παράδοση τροφίμων και ποτών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και το
εστιατόριο που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(β) Προμήθειες.
Αγορά.
Κύριος τόπος παράδοσης: Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.
Κωδικός NUTS: BE.

II.1.3)

Η προκήρυξη αφορά:
Τη θέσπιση συμφωνίας πλαισίου.

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο:
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα.

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών):
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Σύναψη 1 ή περισσότερων συμβάσεων-πλαίσιο για την αγορά και παράδοση τροφίμων και ποτών για τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και το εστιατόριο που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
Βρυξέλλες.
Η σύμβαση αποτελείται από 9 παρτίδες που μπορούν να ανατεθούν ξεχωριστά. Κάθε παρτίδα αποτελεί
αδιαίρετο σύνολο:
— παρτίδα 1: κρέατα, αλλαντικά και είδη τροφοδοσίας,
— παρτίδα 2: φρέσκα φρούτα και λαχανικά,
— παρτίδα 3: ποτά,
— παρτίδα 4: είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
— παρτίδα 5: γαλακτοκομικά προϊόντα,
— παρτίδα 6: διάφορα τρόφιμα,
— παρτίδα 7: κομμένα και πλυμένα προσυσκευασμένα λαχανικά,
— παρτίδα 8: διάφορα κατεψυγμένα προϊόντα,
— παρτίδα 9: βιολογικά προϊόντα.
II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
15000000.

II.1.7)

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT):
Ναι.

II.1.8)

Κατανομή σε τμήματα:
Ναι.
Πρέπει να υποβληθούν προσφορές: ένα ή περισσότερα τμήματα.

II.1.9)

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:
Όχι.

II.2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ενδεικτικά η προβλεπόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών και τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής) ανά παρτίδα για περίοδο 4 ετών ανέρχεται σε:
— παρτίδα 1: κρέατα, αλλαντικά και είδη τροφοδοσίας = 621 000 EUR,
— παρτίδα 2: φρέσκα φρούτα και λαχανικά = 602 000 EUR,
— παρτίδα 3: ποτά = 695 000 EUR,
— παρτίδα 4: είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής = 196 000 EUR,
— παρτίδα 5: γαλακτοκομικά προϊόντα = 238 000 EUR,
— παρτίδα 6: διάφορα τρόφιμα = 582 000 EUR,
— παρτίδα 7: κομμένα και πλυμένα προσυσκευασμένα λαχανικά (σε κενό) = 450 000 EUR,
— παρτίδα 8: διάφορα κατεψυγμένα προϊόντα = 315 000 EUR,
— παρτίδα 9: βιολογικά προϊόντα = 323 000 EUR.

II.2.2)

Δικαιώματα προαίρεσης:
Όχι.

II.3)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Περίοδος σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1
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ΤΙΤΛΟΣ: κρέατα, αλλαντικά και είδη τροφοδοσίας
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κρέατα, αλλαντικά και είδη τροφοδοσίας.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 15100000, 15111000, 15112000, 15113000, 15115000, 15119000, 15894200, 15110000.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 621 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2
ΤΙΤΛΟΣ: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 15310000, 15330000, 15300000.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 602 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3
ΤΙΤΛΟΣ: Ποτά
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ποτά.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 15900000, 15320000.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 695 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4
ΤΙΤΛΟΣ: Είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
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2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 15810000, 15612500.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 196 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5
ΤΙΤΛΟΣ: Γαλακτοκομικά προϊόντα
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Γαλακτοκομικά προϊόντα.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 15510000, 15530000, 15540000, 15550000, 15500000.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 238 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6
ΤΙΤΛΟΣ: Διάφορα τρόφιμα
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Διάφορα τρόφιμα.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 15830000, 15840000, 15850000, 15860000, 15870000, 15890000, 15800000.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 582 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 7
ΤΙΤΛΟΣ: Κομμένα και πλυμένα προσυσκευασμένα λαχανικά
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κομμένα και πλυμένα προσυσκευασμένα λαχανικά.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 15330000.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
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Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 450 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.
4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 8
ΤΙΤΛΟΣ: Διάφορα κατεψυγμένα προϊόντα
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Διάφορα κατεψυγμένα προϊόντα.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 15896000.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 315 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 9
ΤΙΤΛΟΣ: Βιολογικά προϊόντα
1)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Βιολογικά προϊόντα.

2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):
15000000, 03000000, 03200000, 03220000, 03222100, 03221200.

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:
Ενδεικτικά ο όγκος της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 323 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων
δαπανών και τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) για τη μέγιστη διάρκεια 4 ετών εκτέλεσης της σύμβασης.

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
Πριν από την υπογραφή της(των) σύμβασης(εων)-πλαίσιο, θα ζητηθεί από την ανάδοχο εταιρεία η κατάθεση
τραπεζικής εγγύησης για ποσό που αντιστοιχεί στο 10 % της ετήσιας αξίας κάθε παρτίδας.

III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
Πληρωμή εντός 30 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου σύμβασης που επισυνάπτεται ως παράρτημα
στη συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
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Όλα τα μέλη του ομίλου πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (βλέπε σημεία III.2.1, III.2.2
και III.2.3), να ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης και να ορίσουν 1
μοναδικό εκπρόσωπο, ο οποίος θα εκπροσωπεί τον όμιλο.
III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Όχι.

III.2)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: A.
Αποστολή της υποψηφιότητας:
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν με επιστολή πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο
σημείο IV.3.4) της παρούσας προκήρυξης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να επιβεβαιώνονται
με επιστολή πριν από τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας.
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί σε διπλό φάκελο. Οι 2 φάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και ο
εσωτερικός φάκελος που θα αναγράφει τη διεύθυνση του παραλήπτη, θα φέρει την ένδειξη: «OIB.0002/
o

PR/2009/148/336 — Lot n —
Demande de participation de (nom du candidat) — À ne pas ouvrir par le service du courrier». [Αίτηση
συμμετοχής του/της (επωνυμία του υποψηφίου) — Να μην ανοιχθεί από την υπηρεσία ταχυδρομείου».] Οι
αυτοκόλλητοι φάκελοι θα πρέπει να σφραγισθούν με κολλητική ταινία, η οποία θα φέρει την υπογραφή του
αποστολέα.
Κατ' επιλογή των υποψηφίων, οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ως εξής:
α) είτε με ταχυδρομική επιστολή, στην επίσημη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.1) της παρούσας. Στην
περίπτωση αυτή, απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής αποτελεί η ταχυδρομική σφραγίδα,
β) είτε με ιδιόχειρη κατάθεση στην κεντρική υπηρεσία αλληλογραφίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον
υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από εκπρόσωπο του υποψήφιου, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ιδιωτικού
ταχυδρομείου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να φέρει όλα τα στοιχεία αναφοράς
του σημείου I.1) της παρούσας προκήρυξης. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει έναντι απόδειξης
παραλαβής, η οποία θα φέρει ημερομηνία της κεντρικής υπηρεσίας αλληλογραφίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας αλληλογραφίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι: avenue du Bourget 1-3
(κτίριο DAV1), 1140 Βρυξέλλες (Evere), ΒΕΛΓΙΟ. Οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 8:00 έως τις 17:00 από
Δευτέρα έως Πέμπτη και από τις 8:00 έως τις 16:00 την Παρασκευή. Η υπηρεσία δεν λειτουργεί το Σάββατο, την
Κυριακή και κατά τις αργίες της Επιτροπής.
B. Δικαιολογητικά του υποψήφιου:
ο υποψήφιος (ή κάθε μέλος του ομίλου εάν ο υποψήφιος είναι όμιλος):
α) θα αναφέρει στην επιστολή αίτησης συμμετοχής του την ένδειξη «OIB.0002/PR/2009/148/336»,
β) θα υποβάλει δελτίο αναγνώρισης (σε περίπτωση ομίλου, ξεχωριστά δελτία για κάθε μέλος του ομίλου,
με αναφορά του επικεφαλής) που θα περιλαμβάνει την επωνυμία, το νομικό καθεστώς, την εθνικότητα, τη
διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας και τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, τον αριθ. ΦΠΑ, τον αριθ. νομικής εγγραφής (κατά περίπτωση) και τα ακριβή
στοιχεία τραπέζης,
γ) θα επισυνάψει υποχρεωτικά τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται στο σημείο III.2) «Όροι συμμετοχής στο
διαγωνισμό».
Προσοχή: Σε περίπτωση ομίλου, τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να υποβληθούν για κάθε μέλος του
ομίλου χωριστά.
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Γ. Νομική κατάσταση — Απαιτούμενα πιστοποιητικά:
1) αναφορά του κράτους στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα ή τον τόπο κατοικίας του, με υποβολή των
σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
2) ο υποψήφιος θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση, που να φέρει ημερομηνία και να είναι δεόντως
υπογεγραμμένη, η οποία θα αναφέρει ότι ο υποψήφιος δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού
από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει εξ ολοκλήρου τη μορφή του παρακάτω προτύπου:
«Υπεύθυνη δήλωση — Ο/Η υπογεγραμμένος(η) — Νομική μορφή της εταιρείας ή του οργανισμού — Νομική
έδρα — Αριθ. άδειας — Αριθ. ΦΠΑ — Ονοματεπώνυμο του ατόμου που θα υπογράψει το έντυπο (νομίμως
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του υποψηφίου έναντι τρίτων, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της/του ως άνω
εταιρείας/οργανισμού) — Περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε σύμβαση — Δηλώνω υπεύθυνα ότι η/
ο ως άνω εταιρεία/οργανισμός:
α) δεν βρίσκεται (ούτε έχει κινηθεί εις βάρος του/της σχετική διαδικασία) σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β) δεν έχει καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
του/της διαγωγή,
γ) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο
έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές,
δ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του(της) όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
ή την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος(η) ή της
χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμα τις διατάξεις της χώρας όπου πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση,
ε) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του/της απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των
Κοινοτήτων,
στ) μετά τη σύναψη άλλη σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που χρηματοδοτήθηκε από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό, δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
Περιπτώσεις αποκλεισμού από την ανάθεση σύμβασης: Αναγνωρίζω ότι από την ανάθεση σύμβασης
αποκλείονται οι υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, κατά τη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης:
1) βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
2) έχουν κριθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την
αναθέτουσα αρχή για τη συμμετοχή τους στη σύμβαση ή δεν έχουν παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες.
Υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας — Ημερομηνία».
Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός της
προθεσμίας που ορίζεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα
αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του, ήτοι:
— πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, πρόσφατο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας του κάθε υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται
σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολής
δραστηριοτήτων ή σε άλλη ανάλογη νομική κατάσταση, ούτε έχει κινηθεί εις βάρος του τέτοιου είδους δικαστική
διαδικασία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και κανονισμούς,
— πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, πρόσφατο αντίστοιχο έγγραφο εκδοθέν
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί, με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για
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οιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ούτε έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ
δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή για οποιαδήποτε άλλη παράνομη
δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων,
— πρόσφατο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος που
να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης,
— πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή των φόρων
του (άμεσων φόρων και ΦΠΑ) σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
Εάν κάποιο από τα εν λόγω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να
αντικατασταθεί από ένορκη ή, ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο υποψήφιος.
Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες
πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
III.2.2)

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: —
αντίγραφο ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου να
παρουσιάζεται το ετήσιο κέρδος προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των 3
τελευταίων ετών,
— εάν οι ισολογισμοί ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος
πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως
κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις ή αποδεικτικό ασφάλισης έναντι επαγγελματικών κινδύνων ή εγγύηση από
άλλο οικονομικό φορέα,
— δήλωση του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών για καθένα από τα τελευταία 3 οικονομικά έτη,
— δήλωση που θα αναφέρει τον ειδικό κύκλο εργασιών στον τομέα που καλύπτει η παρούσα και ο οποίος έχει
πραγματοποιηθεί κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη χωριστά για κάθε παρτίδα του σημείου II.2.1) για την οποία
υποβάλλει υποψηφιότητα.

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
1. κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα 3 τελευταία έτη με αναφορά
της αξίας, των ημερομηνιών και των στοιχείων των αποδεκτών. Οι εν λόγω κατάλογοι των κυριότερων
παραδόσεων θα καταρτιστούν για κάθε παρτίδα στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος. Η Επιτροπή διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τους αποδέκτες να αναφέρουν το βαθμό ικανοποίησής τους για τις προμήθειες που
παραδόθηκαν από τον υποψήφιο,
2. δήλωση σχετικά με την πρόθεση του υποψήφιου να αναθέσει ενδεχομένως σε υπεργολαβία μέρος της
σύμβασης και, ενδεχομένως, το μέρος της σύμβασης, το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολαβία. Το εν
λόγω μέρος της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβους παραμένει υπό την ευθύνη του υποψηφίου,
3. απόδειξη ότι ο υποψήφιος εφαρμόζει την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με το HACCP
(ανάλυση κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου). Αποδεικτικά: πιστοποίηση HACCP χορηγούμενη από τον
επίσημο αρμόδιο οργανισμό στο κράτος όπου έχει την έδρα του ο υποψήφιος ή από εγκεκριμένο οργανισμό,
4. απόδειξη ότι ο υποψήφιος διαθέτει αξιόπιστο σύστημα αυτόματου ελέγχου και δυνατότητας ανίχνευσης με
πιστοποίηση από τον επίσημο αρμόδιο οργανισμό στο κράτος όπου έχει την έδρα του ο υποψήφιος ή από
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εγκεκριμένο οργανισμό που θα αποδεικνύει ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Θα
επισυναφθεί στην προσφορά αντίγραφο της πιστοποίησης σχετικά με τον τομέα της ανίχνευσης.
III.2.4)

Παραχωρούμενες κατ’αποκλειστικότητα συμβάσεις:
Όχι.

III.3)

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III.3.1)

Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη:

III.3.2)

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας:
Κλειστή.

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν:

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:

IV.2)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης:
Χαμηλότερη τιμή.

IV.2.2)

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:
Όχι.

IV.3)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
OIB.0002/PR/2009/148/336.

IV.3.2)

Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση:
Όχι.

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου:

IV.3.4)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
22.1.2010 - 16:00.

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους:

IV.3.6)

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Ισπανικά. Δανικά. Γερμανικά. Ελληνικά. Αγγλικά. Γαλλικά. Ιταλικά. Ολλανδικά. Πορτογαλικά. Φινλανδικά.
Σουηδικά. Τσεχικά. Εσθονικά. Ουγγρικά. Λιθουανικά. Λεττονικά. Μαλτεζικά. Πολωνικά. Σλοβακικά. Σλοβενικά.
Γαελικά της Ιρλανδίας. Βουλγαρικά. Ρουμανικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:
Ναι.
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 36 μήνες μετά την ανάθεση.
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VI.2)

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ:
Όχι.

VI.3)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1) H προσοχή των ενδιαφερομένων εφιστάται στο στόχο της παρούσας προκήρυξης, ήτοι στην επιλογή των
υποψηφίων που θα λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά.
2) Η σύμβαση-πλαίσιο ή κάθε σύμβαση-πλαίσιο θα έχει αρχική διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα 2 ετήσιων
σιωπηρών ανανεώσεων (2+1+1) χωρίς να υπερβαίνει μέγιστη διάρκεια 4 ετών.
3) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους ακολουθώντας επακριβώς τις
οδηγίες που αναφέρονται στο σημείο III.2) της παρούσας, ήτοι:
α. να αποστείλουν την υποψηφιότητά τους με επιστολή πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο
σημείο IV.3.4),
β. να επισυνάψουν τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στα σημεία III.2.1) έως III.2.3) (σε
περίπτωση ομίλου, τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν για κάθε μέλος του ομίλου
ξεχωριστά),
γ. ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι δεν εμπίπτει σε καμία περίπτωση αποκλεισμού επισυνάπτοντας στην
υποψηφιότητά του υπεύθυνη δήλωση, φέρουσα ημερομηνία και υπογραφή, της οποίας το κείμενο αναφέρεται
στο σημείο III.2.1) «Γ. Νομική κατάσταση». Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν
θα προσκομιστούν με το φάκελο της υποψηφιότητας. Οι εν λόγω αποδείξεις θα ζητηθούν μεταγενέστερα μόνο
από τον υποψήφιο στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση.
Οι ατελείς υποψηφιότητες μπορεί να αποκλειστούν αυτομάτως.

VI.4)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Λουξεμβούργο. E-mail:
ECJ.Registry@curia.eu.int. Τηλ. +352 4303-1. Διεύθυνση Internet (URL): http://curia.europa.eu. Φαξ +352
433766.

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση
στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών:

VI.5)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
26.11.2009.
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