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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  

ΕΠΙ ΤΗΣ 36675/02-10-2018 Διακήρυξης 

 

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 36675/02-10-2018 Διακήρυξη και σε συνέχεια διευκρινίσεων -
συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν σας παραθέτουμε  τα εξής: 
 

Διευκρίνιση : 

Στο άρθρο 2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής εκ παραδρομής αναγράφεται:  «…..Για την έγκυρη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για 
κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(2%) 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

Νωπά Τρόφιμα 1.130.509,94 

Είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια 
τριάντα ευρώ και είκοσι ένα  

λεπτά 
(22.610,20 €) 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Τρόφιμα 
Μακράς 

Διαρκείας 

 
2.223.413,51 

Χίλια επτακόσια δέκα ευρώ και 
ογδόντα τέσσερα λεπτά 

(44.468,27 €) 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
 

Είδη Βασικής 
Υλικής 

Συνδρομής 

489.497,12 
Χίλια τριακόσια ενενήντα ευρώ και 

πενήντα επτά λεπτά 
(9.789,94 €) 

ΣΥΝΟΛΑ:  3.843.420,57 76.868,41 

 

 ……» 

Τα παραπάνω ολογράφως  ποσά των εγγυήσεων είναι λάθος. Το ορθό είναι:  

 «…..Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 



επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά 
ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(2%) 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

Νωπά Τρόφιμα 1.130.509,94 
Είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα 

ευρώ και είκοσι λεπτά 
(22.610,20 €) 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Τρόφιμα 
Μακράς 

Διαρκείας 

 
2.223.413,51 

Σαράντα τέσσερις χιλιάδες, 
τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και 

είκοσι επτά λεπτά 
(44.468,27 €) 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
 

Είδη Βασικής 
Υλικής 

Συνδρομής 
489.497,12 

Εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα 
εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα 

λεπτά 
(9.789,94 €) 

ΣΥΝΟΛΑ:  3.843.420,57 76.868,41 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί για τα είδη: φακές και φασόλια η Χώρα Προέλευσης. 
Μπορούμε να προσφέρουμε μόνο από Χώρα Ε.Ε. ή και Καναδά; Εφόσον είναι σύμφωνα με 
τον Κ.Τ.Π. και οι εταιρείες που έχει γίνει η εισαγωγή και η συσκευασία των προϊόντων 
διαθέτουν εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τα είδη: φακές και φασόλια πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις 
οποίες πρέπει να έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία καθώς και όλες τις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτές. 
Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα η χώρα προέλευσης.  

  
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Στην παράγραφο 1.4 της διακήρυξης, αναφέρει: «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο 
Παράρτημα Α'.» 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν μπορεί να δοθεί προσφορά για μερικά είδη, ή  αν 
η προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 



Στο άρθρο 1.4 αναφέρει ρητά ότι: «……Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως  προκηρυχθείσα  

ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄.  

Η προμήθεια για κάθε ομάδα θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει 

προσφορά για μέρος μόνο των ζητούμενων ποσοτήτων της ομάδας, η προσφορά του δεν 

θα γίνεται αποδεκτή. ……». 

Επομένως πρέπει να δοθεί προσφορά για όλα τα είδη και τις ποσότητες  κάθε ομάδας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Στην παράγραφο 6.3.11 της διακήρυξης, αναφέρει : «Η αποθήκευση των ειδών, η 
συσκευασία, η μεταφορά και διανομή των πακέτων θα γίνεται αποκλειστικά με ίδια μέσα 
του Αναδόχου και κάθε κόστος που αφορά τα παραπάνω συμπεριλαμβανομένου των 
μέσων ψύξης και αποθήκευσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.» και στην παράγραφο 
6.3.12 αναφέρει: «Η φύλαξη των προϊόντων της διανομής αποτελεί υποχρέωση του 
αναδόχου καθόλα τη διάρκειά της.».  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν θα πρέπει ο Ανάδοχος Προμηθευτής να  παρέχει 
τις δικές τους αποθήκες και στα τέσσερα σημεία διανομής. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.11 & 6.3.12 «Η αποθήκευση και η φύλαξη των ειδών σε 
όλα τα στάδια της διανομής βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο».  Διευκρινίζεται ότι δεν 
ενδιαφέρει την αναθέτουσα αρχή που θα βρίσκονται οι αποθήκες του Αναδόχου αλλά τις 
ημέρες και ώρες διανομής τα προς διάθεση είδη να βρίσκονται στα σημεία διανομής.  
  
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Στην παράγραφο 2.2.9.1 της διακήρυξης, αναφέρει: «Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι 
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ,, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.», ενώ στην 
παράγραφο 2.4.3.1 ωςδικαιολογητικό συμμετοχής ζητάει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, το οποίο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, σε αντίθεση με το ΤΕΥΔ που δεν είναι αναρτημένο.  Παρακαλούμε όπως μας 
διευκρινίσετε αν απαιτείται η υποβολή τόσο του ΤΕΥΔ όσο και του ΕΕΕΣ ή αν αρκεί μόνο το 
ΕΕΕΣ που είναι αναρτημένο. 
 
Καί σελ. 38 της Διακήρυξης ΐ) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι φευδή ή ανακριβή 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στην παράγραφο  2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα εκ παραδρομής αναφέρεται:  

«……Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

http://www.promitheus.gov.gr/


προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ1 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 
ένωσης………» 

Το ορθό είναι: 

«….Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους                                          ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ2 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος ΙΙ3 ….» 
 
Επίσης  όπου αλλού στη διακήρυξη γίνεται αναφορά το ΤΕΥΔ εννοείται το ΕΕΕΣ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Στη σελίδα 21 έως 22 της Διακήρυξης αναφέρεται: 

                                                 
1
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

2
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

3
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες για 
την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf


Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού,... από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 2.2.3.1. του άρθρου 2.2.3 της παρούσης διακήρυξης. 

Παρακαλούμε διακρίνεστε εάν το προαναφερόμενο θα πρέπει να καλύπτει τόσο τις 

τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις όσο και τις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις 

που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.3.1. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 
6 του ν. 4497/2017.  
Ειδικότερα: 
Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. 
του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Στη σελίδα 30 της Διακήρυξης αναφέρεται: 

Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επισυνάψουν 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα αντίστοιχα έντυπα του Παραρτήματος III «ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», όπου θα δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών και 
θα δηλώσουν τη χώρα παραγωγής και τη μάρκα κάθε προϊόντος, ήτοι: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στο άρθρο 2.4.3.2  αναφέρεται: «….Επιπλέον όλοι οι  συμμετέχοντες θα πρέπει να 
συμπληρώσουν και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα αντίστοιχα έντυπα 
του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», όπου θα δώσουν πλήρεις και 
σαφείς περιγραφές των ειδών και θα δηλώσουν τη χώρα παραγωγής και τη μάρκα κάθε 
προϊόντος, ήτοι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
…»  

Εκ παραδρομής αναφέρεται το Παράρτημα ΙΙ: «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» , το ορθό 
είναι: «….Επιπλέον όλοι οι  συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να 
επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα αντίστοιχα έντυπα  «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», όπου θα δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών και θα 
δηλώσουν τη χώρα παραγωγής και τη μάρκα κάθε προϊόντος, ήτοι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Στη σελίδα 33 της Διακήρυξης αναφέρεται: 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 



Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα και 
εφόσον το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανεξαρτήτως ποσού: 

Παρακαλούμε διευκρινίστε τον όρο ανεξαρτήτως ποσού. 

Επίσης στην Διακήρυξη και στα προσαρτήματα αυτής, δεν υπάρχει αναλυτικός 
προϋπολογισμός ανά είδος (τιμή είδους), αλλά μονό συνολικός προϋπολογισμός ομάδας, 
ενώ στο παράρτημα προσχέδιο οικονομικής προσφοράς ζητείται από τους υποψηφίους 
αναδόχους να υποβάλλουν τις προσφερόμενες τιμές ανά είδος και συνολικά ανά ομάδα. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε  μας ποιες 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η διαδικασία αφορά τους διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής κάτω και άνω των ορίων. Επομένως 
αφορά και τη παρούσα διακήρυξη. 

Ο προϋπολογισμός δίνεται στην μελέτη ανά ομάδα καθώς καθορίζονται και οι ποσότητες 

των ειδών.  

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες 

ομάδες, για τη συνολική όμως  προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε ομάδας. Η προμήθεια για 

κάθε ομάδα θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος 

μόνο των ζητούμενων ποσοτήτων της ομάδας, η προσφορά του δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και όσο αφορά την οικονομική προσφορά ζητείται να 

συμπληρωθεί η συνολική αξία ανά ομάδα.  

Σύμφωνα με τη διακήρυξη άρθρο 2.4.4 η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Επειδή η ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος δεν αποτυπώνει το ποσοστό  ΦΠΑ 13%,   

παρά μόνο το ποσοστό 24%, δεν θα ληφθεί υπόψη το  ΦΠΑ του συστήματος. 

Η σύγκριση τιμών θα γίνει χωρίς ΦΠΑ. 

 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται: 
α)  σε ευρώ ανά μονάδα  
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») 
σε μορφή pdf. 



Έτσι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν τους αναλυτικούς πίνακες με τις τιμές ανά 
είδος και το αντίστοιχο ΦΠΑ, στοιχεία βάσει των οποίων θα εκδίδονται με τις 
παραδόσεις τα αντίστοιχα παραστατικά. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Στη σελίδα 49 της Διακήρυξης αναφέρεται: 

1. Σε περίπτωση αδιάθετης ποσότητας των νωπών τροφίμων, με βάσει πάντα τις 

υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου, θα γίνονται συνεχόμενες αναδιανομές μέχρι 

εξαντλήσεως των προϊόντων πριν την ημερομηνία λήξης αυτών και τυχόν αδιάθετη 

ποσότητα θα παραδίδεται στο κοινωνικό εστιατόριο του δήμου Τρικκαίων, από τον 

ανάδοχο. 

2. Η αποθήκευση των ειδών, η συσκευασία, η μεταφορά και διανομή των 
πακέτων θα γίνεται αποκλειστικά με ίδια μέσα του Αναδόχου και κάθε κόστος που αφορά 
τα παραπάνω συμπεριλαμβανομένου των μέσων ψύξης και αποθήκευσης, θα βαρύνουν 
αποκλειστικά αυτόν. 

3. Η  φύλαξη των προϊόντων της διανομής αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου 

καθόλα τη διάρκειά της. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν τα προαναφερόμενα και ειδικότερα η αποθήκευση 
των ειδών και η φύλαξη των προϊόντων της διανομής αφορούν (α) το στάδιο πριν την 
οριζόμενη διανομή των προϊόντων και παράδοση τους στα οριζόμενα σημεία της 
διακήρυξης και αναλυτικότερα στο Παράρτημα Δ  ΠΙΝΑΚΑΣ «ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ» της σχετικής Μελέτης και εάν (β) αφορά τα προϊόντα αφότου 
παραδοθούν στα 4 σημεία παράδοσης των προϊόντων Τόποι Παράδοσης   
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η αποθήκευση και φύλαξη των ειδών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου σε όλα 
τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν 
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Στη σελίδα 50 της Διακήρυξης αναφέρεται: 

6.3.19. Η ημερομηνία λήξης όλων των ειδών, εκτός των νωπών, θα είναι τουλάχιστον 

δώδεκα μήνες από την παράδοσή τους. 

Παρακαλούμε διακρίνεστε μας, δεδομένου ότι στις Τεχνικές Προδιαγραφές της σχετικής 
Μελέτης και αναλυτικότερα για τα είδη αναφέρεται:  
ΜΕΛΙ ισχύει η ελάχιστη διατηρησιμότητα 24 μηνών έτσι ως ορίζεται στην τεχνική 
προδιαγραφή. 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ισχύει η ελάχιστη διατηρησιμότητα 24 μηνών έτσι ως ορίζεται 

στην τεχνική προδιαγραφή (βλεπ. παρ. 2.1.7.)· Ενώ στην παρ. 7. Υποχρεώσεις 

Προμηθευτών , εδαφ. 7.2, ορίζεται η υποβολή Υπευθύνου Δηλώσεως των Προμηθευτών με 

την οποία θα εγγυούνται τη διατηρησιμότητα του της κονσέρβας τόνου σε νερό για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη παραλαβή του. 

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ισχύει η ελάχιστη διατηρησιμότητα τουλάχιστον 4 μηνών (βλεπ. 3. παρ. Γενικά 

χαρακτηριστικά Τροφίμου, εδαφ. 3.1.) έτσι ως ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή. 



Επίσης, στο ίδιο είδος και τεχνική προδιαγραφή και αναλυτικότερα στην παρ. 11. 
Υποχρεώσεις Προμηθευτών , ορίζεται η υποβολή Υπευθύνου Δηλώσεως των Προμηθευτών 
με την οποία θα εγγυούνται τη διατηρησιμότητα του τυριού για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 3 μηνών από τη παραλαβή του. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά το μέλι και την κονσέρβα τόνου σε νερό ισχύει η ελάχιστη 

διατηρησιμότητα 24 μηνών όπως αναγράφεται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και 

αντίστοιχα η Υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφει διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών. Για τη 

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ισχύει η ελάχιστη διατηρησιμότητα τουλάχιστον 4 μηνών όπως αναγράφεται 

στην τεχνική προδιαγραφή και αντίστοιχα  η Υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφει διάστημα 

τουλάχιστον 4 μηνών 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

 

Στα αναρτημένα αρχεία της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών κλπ και ειδικότερα 

της ομάδας Β ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με τον κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 64981, βρίσκονται τα 

κατώθι pdf αρχεία. 

ΒΡΕΦΙΚΟ _rAAA_800Yp_TEBA_12092016.pdf 

KPEMA_ΔHMHTPIAKQN_300-350_TEBA_12092016.pdf 

Ενώ επιπλέον έχει αναρτηθεί το αρχείο με ονομασία: ΤΕΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΕΜΑ 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ.pdf Η παρατήρηση μας αφορά το σημείο στο οποίο εντός της τεχνικής 

προδιαγραφής με ονομασία ΤΕΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΕΜΑ PYZAAEYPOY.pdf 

εμπεριέχεται εκ νέου τεχνική προδιαγραφή για την κρέμα Δημητριακών για βρέφη, η οποία 

διαφέρει από το προαναφερόμενο αρχείο με ονομασία ΚΡΕΜΑ_ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ_300- 

350_TEBA_12092016.pdf. Επίσης αναφέρονται εντός του αρχείου και τα παρακάτω είδη 

αναλυτικότερα 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ). 

Επίσης διαφορετικές Τεχνικές Προδιαγραφές παρατηρούνται στα αρχεία με τις ονομασίες, 

που αφορά το ίδιο είδος: 

ΒΡΕΦΙΚΟ_ΓΑΛΑ_800γρ_ΤΕΒΑ_12092016.pdf 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ). 

Παρακαλούμε διακρίνεστε μας ποιο από τα δυο προαναφερόμενα αρχεία ισχύει και ποια 

δικαιολογητικό από πλευράς προμηθευτών απαιτείται να υποβληθούν εντός του φακέλου 

της Τεχνικής Προσφοράς 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 



Διευκρινίζεται ότι το αρχείο με ονομασία ΤΕΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΕΜΑ 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ.pdf εμπεριέχει εκ παραδρομής και τεχνικές προδιαγραφές για βρεφικό γάλα 

και κρέμα δημητριακών. Θα λάβετε υπόψη από το συγκεκριμένο αρχείο μόνο την τεχνική 

προδιαγραφή που αφορά το είδος Κρέμα Ρυζάλευρο. 

Για τα άλλα δύο είδη ισχύουν τα αρχεία ΒΡΕΦΙΚΟ _ΓΑΛA_800Yp_TEBA_12092016.pdf και 

KPEMA_ΔHMHTPIAKQN_300-350_TEBA_12092016.pdf. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

Στη σελίδα 6 του Παραρτήματος Α «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της Διακήρυξης αναφέρεται: 

Η ημερομηνία λήξης όλων των ειδών, εκτός των νωπών, θα είναι τουλάχιστον δώδεκα 
μήνες από την παράδοσή τους. 
Στη: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
Γενικά Χαρακτηριστικά 2.1.6. Η ημερομηνία λήξης τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τα μωρομάντηλα ισχύει ότι η ημερομηνία λήξης τους θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης όπως αναγράφεται 
στην τεχνική προδιαγραφή και αντίστοιχα η Υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφει διάστημα 
τουλάχιστον 6 μηνών. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

 

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές-Στις Υποχρεώσεις Προμηθευτών αναφέρεται: 

Εντός των τεχνικών προδιαγραφών στα σχετικά άρθρα «Υποχρεώσεις Προμηθευτών» 

αναφέρεται, κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

Α) Υπεύθυνες Δηλώσεις... 

Β) Ο «Ανάδοχος» κατά τη παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει Πιστοποιητικό 

Ανάλυσης. 

Παρακαλούμε, διευκρινίστε μας δεδομένου ότι υπό το ίδιο άρθρο περιλαμβάνονται 

δικαιολογητικά τόσο κατά την υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους 

όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο, ότι δεν απαιτείται κατά το 

στάδιο υποβολής των τεχνικών προσφορών απαιτείται να τα Πιστοποιητικά Ανάλυσης τα 

οποία αφορούν τον «Ανάδοχο» κατά παραλαβή των προϊόντων κατά την εκτέλεση του 

έργου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές-Στις Υποχρεώσεις Προμηθευτών αναφέρονται ρητά ποια 
δικαιολογητικά υποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά και ποια δικαιολογητικά 
υποβάλλονται κατά την παραλαβή των προϊόντων. 



ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

α)Η παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης (σελ. 20) ομιλεί για αποδεικτικά μέσα , χωρίς να ορίζει 

ρητώς ότι αυτά προσκομίζονται από το προσωρινό ανάδοχο. 

β) τα ίδια δικαιολογητικά μνημονεύονται εκ νέου στη σελ. 34 της Διακήρυξης, σε πίνακα 

που επιγράφεται δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεδομένου ότι δεν γίνεται παραπομπή 

στην παρ. 2.2.9.2., με την εκ νέου αναφορά των δικαιολογητικών δημιουργεί σύγχυση για 

το αν θα πρέπει τελικώς να υποβληθούν 2 φορές, ήτοι και κατά το στάδιο της συμμετοχής 

και εν συνεχεία κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

γ) Τέλος, η Διακήρυξη στη σελ. 28 και συγκεκριμένα στην παρ. 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» , αναφέρει ρητά ότι μόνο το ΕΕΕΣ και η 

εγγυητική θα περιλαμβάνονται στον εν λόγω Φάκελο. 

Παρακαλούμε διακρίνεστε μας για τον ακριβή χρόνο υποβολής των εν λόγω 
δικαιολογητικών, προς διάλυση κάθε αμφιβολίας. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3.2 που αναφέρονται στον πίνακα δικαιολογητικών 
κατακύρωσης θα υποβληθούν από τους προσωρινούς αναδόχους ως τα αποδεικτικά μέσα 
του άρθρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης και μετά από αντίστοιχη πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής. 
Όσο αφορά τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία αναγράφονται ρητά στο άρθρο 2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», της διακήρυξης (2.4.3.1,  2.4.3.2). 
 
          
Η συντάξασα                                                                           Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης 
 
 
Ευθυμίου Παναγιώτα                                                             Σιακαβάρας Ιωάννης                                                                     
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