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Εκ νέου Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
«Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων τροφίμων/γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας»
Σεπτέμβριος 2015

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας,
αποτελεί εκκλησιαστικό Ίδρυμα και συστάθηκε με την υπ.αριθ.2 Πράξη του Μητροπολίτη
Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας (ΦΕΚ Β 829/23.08.2974), και αναλαμβάνει φιλανθρωπική
δράση, οργανώνει τα ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία (ΕΦΤ) της Ιεράς Μητροπόλεως , Νέας
Ιωνίας και Φιλαδέλφειας, τα καθοδηγεί, τα στηρίζει, τα ενισχύει και τα συντονίζει, προς το
σκοπό παροχής πάσης δυνατής βοήθειας στους απόρους και αναξιοπαθούντες αδερφούς
μας.
Σκοπός του είναι η αντίληψη, προστασία και ανακούφιση των ενδεών και
αναξιοπαθούντων αδελφών μας, ιδίως των κατοίκων της Ιεράς Μητροπόλεως , Νέας
Ιωνίας και Φιλαδέλφειας η καταπολέμηση των αιτιών που προκαλούν τη φτώχεια, τον
κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό -στο μέτρο του δυνατού- δια της παροχής
παντοειδούς υλικής ή οικονομικής βοηθείας και πάσης πνευματικής ενισχύσεως και υλικής
βοηθείας.
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Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτή η υλική και πνευματική ενίσχυση απευθύνεται σε όλες τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με σεβασμό στην προσωπικότητα, την ελευθερία και το
ιερό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να τύχει κοινωνικής προστασίας, ανεξάρτητα από φυλή,
φύλο, ηλικία, θρήσκευμα και εθνικότητα.
Επιπλέον, στόχος του είναι και οιοσδήποτε άλλος πνευματικός ή κοινωφελής σκοπός που
δεν έρχεται σε σύγκρουση και δεν αποδομεί την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλίαν και
Πίστη. Ο πυρήνας δράσης του είναι η Ενορία και συνεργάτες του οι κληρικοί και λαϊκοί.
Η Ι.Μ. Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας & το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείοσυνυπέγραψαν την
από 16η.10.2014 Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αντικείμενο την ενίσχυση υλοποιούμενων προγραμμάτων
σίτισης σε αστέγους ως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε άτομα που διαβιούν σε
συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης, από
εκκλησιαστικούς φορείς και εκκλησιαστικά ιδρύματα της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας &
Φιλαδελφείας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, και διέπεται από τους όρους της από 16.10.2014 προγραμματικής σύμβασης,
δυνάμει, μεταξύ άλλων, των κάτωθι διατάξεων:
- Του ν. 4254/2014, όπως ισχύει
- Του ν.4052/2012 (αρ9 παρ.29 και αρ.30 παρ.1), όπως ισχύει.
- Του ν. 4129/2013 (άρ. 35), όπως ισχύει.
- Της υπ’αριθ. Γ.Π:2(2)γ/οικ.78327/22/7.2005 (ΦΕΚ 1079/2005 Β΄) ΚΥΑ
Tης παρ. 3 του άρ. 68 του ν.4235/2014, όπως ισχύει.

Ο διαγωνισμός ακολουθεί τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ 118/2007, όπου αυτό αναλογικά μπορεί να εφαρμοστεί
και του άρ.157 του ν.4281/2014, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ–ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με
κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων
τροφίμων/γευμάτων σε ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας»,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κατηγορίες τροφίμων που περιγράφονται
κατωτέρω.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια και διανομή
ορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσης.
Η σύμβαση θα άρχεται από την υπογραφή της και δεν θα υπερβαίνει την 31η/12/2015,
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τότε.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή/συνολική
τιμή προσφοράς (Σ.Τ.Π) ανά πακέτο τροφίμων/γευμάτων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα
γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας, Λεωφ. Ηρακλείου 340,
ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμούκαι Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός τος έργου ανέρχεται στο ποσό των 35.400,00€,
χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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Τόπος διανομής και παράδοσης των πακέτων είναι ενορίες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας
Ιωνίας & Φιλαδελφείας, όπως αυτές αναλυτικά επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 με τις
αντίστοιχες διευθύνσεις και ταχυδρομικούς κωδικούς.
Οι ενορίες μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των επωφελούμενων.
Η διανομή των πακέτων τροφίμων/γευμάτων θα ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε
μήνα.
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Φιλόπτωχο της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας, το
οποίο συστάθηκε με την υπ.αριθ.2 Πράξη του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας
(ΦΕΚ Β 829/23.08.2974),
Διεύθυνση Αναθέτουσας: Λεωφόρο Ηρακλείου 340 Νέα Ιωνία
Τηλ. : 210 2753800 εσωτ 126
Φαξ : 210 2753600
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής
-Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή
με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
-Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), ή στα Κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή
στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το
Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους –
μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του
Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA)
του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού,
καταθέσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

απαιτείται να

7.1 Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς την αναθέτουσα
αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
υποβάλλουν την προσφορά ή η Σύμπραξη, η Κοινοπραξία ή η Ένωση η οποία υποβάλλει την
προσφορά, καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται,
επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής και το είδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της
Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η
χρονική ισχύς της προσφοράς και η χώρα προέλευσης του προϊόντος που προσφέρουν. Η
αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται:

[3]

15PROC003066095
2015-09-18
7.1.1. για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό

πρόσωπο, είτε, εάν αυτό
συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
αυτού. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης.
7.1.2 για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που
υποβάλλει την προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την
προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η
τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν
έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης του νομικού
προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό,
οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού
προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί
προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
7.1.3. για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με το
κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου
απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η
Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση του ως
άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
των μελών της Κοινοπραξίας.. Για την υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων
εφαρμόζονται, αναλόγως, οι παράγραφοι 7.1.1. και 7.1.2. του παρόντος άρθρου, με την
υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές.
7.1.4. σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση
συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, εφαρμοζόμενες,
αναλόγως, οι παράγραφοι 7.1.1 και 7.1.2 του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των
δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο
με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεται με την προσφορά.
7.2. Νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την Αρμόδια Υπηρεσία για την
αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων.
7.3. Πιστοποιητικά από Αρμόδια Αρχή, ότι ο Ανάδοχος, τηρεί κανόνες ορθής υγιεινής στην
αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων.
7.4. Απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης (καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού,
ΦΕΚ εκπροσώπησης κλπ).
7.5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τα
πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση συμμετοχής, δυνάμει του άρθρου 7.1 και επόμενα
και στην οποία :
α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο αριθμός, και το αντικείμενο της
παρούσας διακήρυξης,
β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους:
7.5.1 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
κάτωθι αδικήματα :
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής
Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-01-98 σελ. 1 ),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25-6-1997 σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31-123-1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 316 της 27-11-1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991 σελ. 77) η οποία τροποποιήθηκε από
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την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L344 της
28- 12-2001 σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (173/Α΄/95) και
τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (305/Α΄/ 05),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές
τους, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών
(ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων
σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών.
7.5.2. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού
αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση της χώρας εγκατάστασής τους, όπως
συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία
αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
7.5.3 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
7.5.4 Είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται
η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι
εγγεγραμμένοι.
7.5.5. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
7.5.6. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο
17 της παρούσας διακήρυξης,
7.5.7. H επιχείρηση διαθέτει πρόσφατη έκθεση ελέγχου του Ε.Φ.Ε.Τ. περί μη τέλεσης
παραπτωμάτων του Αγορανομικού κώδικα και των κανονισμών του ΕΦΕΤ.
7.5.8. Η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της
επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε πάσης φύσεως διαγωνιστικές
διαδικασίες του δημοσίου.
7.5.9.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που θα απορρέει από οποιαδήποτε
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ενδεικτικά λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του
διαγωνισμού.
7.5.10.Η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ως προς τους ειδικούς
και γενικούς όρους, τις υποχρεώσεις του αναδόχου και ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές
7.5.11. Ότι
δεν έχει προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
7.6. Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν
μέσω
αντιπροσώπου τους.
Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση από τους υποψηφίους οποιουδήποτε από τα πιο πάνω
στοιχεία ή η κατάθεση στοιχείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περιγράφονται στο
άρθρο 7, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το Διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται να
καταθέσει τα κάτωθι δικαιολογητικά πιστοποίησης της τεχνικής επάρκειάς του:
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8.1. Περιγραφή εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της προμήθειας
και Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί κυριότητας του εξοπλισμού , διαθεσιμότητάς
του περί υλοποίησης της έργου και αρτιότητάς του.
εξοπλισμού.
8.2. Πίνακας συναφών έργων (τεχνικά & οικονομικά), με έμφαση σε έργα παρόμοιου
είδους ή και μεγέθους, στο οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες διανομής
πακέτων των τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε υπηρεσία του παραλήπτη, είτε
εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
8.3. Ομάδα Έργου που θα απασχοληθεί στο έργο και Υπεύθυνη δήλωση εκάστου των
μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου για τη διαθεσιμότητα αυτού.
8.4. Νομίμως δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή
αποτελεσμάτων χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές
χρήσεις, καθώς και σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες
Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (Income Tax Filings) ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα (Income
Tax Returns), ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που οι ετήσιες
δημοσιευμένες καταστάσεις δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. προσκομίζεται η
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας και η απόδειξη κατάθεσης των σχετικών
εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης ετησίων οικονομικών
καταστάσεων, αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα
νόμιμα έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών για την
αντίστοιχη περίοδο.
Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, δύναται να υποβάλει
στοιχεία για τις οικονομικές χρήσεις που λειτουργεί.
Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση από τους υποψηφίους οποιουδήποτε από τα πιο πάνω
στοιχεία ή η κατάθεση στοιχείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περιγράφονται στο
άρθρο 8 αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το Διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 05/10/2015 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
9.2 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
9.3 Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η ισχύς των προσφορών είναι 180
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της υποβολής των προσφορών.
9.4 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
9.5 Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με
απόδειξη, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού.
9.6 Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα
Αρχή έγκαιρα.
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9.7 Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
9.8 Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις
ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς
περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους
(«υποφακέλους»):
9.8.1. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ",
και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες
οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντα.
9.8.2. «Φάκελος Τεχνικής Επάρκειας», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα
τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης σε ένα (1)
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ",
και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες
οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντα.
9.8.3. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι
χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της
Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.
Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντα.
9.8.4. Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τον Πίνακα του
Παραρτήματος 3, της παρούσας διακήρυξης.
9.8.5. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του
διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις παρακάτω ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων τροφίμων/γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Μ. Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ : 05/10/2015
9.9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.9.1 Οι σελίδες όλων των εγγράφων που βρίσκονται εντός των τριών (3) επιμέρους
φακέλων πρέπει να φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση, ανά επιμέρους φάκελο.
9.9.2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η
τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης.
9.9.3. Όλα τα πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε
επικυρωμένα αντίγραφα.
9.9.4. Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου ή μέλους
αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση
του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε
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χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
9.9.5. Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό φορέα και που θα
κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με την
επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84-, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η επίσημη
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
9.9.6. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία
και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών της.
9.9.7. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
9.9.8. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τυχόν
συνημμένα Τεχνικά έντυπα, σχέδια, πιστοποιητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί
να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
9.9.9. Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον
προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα
αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
9.9.10. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών
οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο
συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις
θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση
9.9.11.Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο
απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης,
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
9.9.12. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα.
9.9.13. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο
πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του
κλεισίματος του διαγωνισμού.
9.9.14. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των
προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.
9.9.15. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι
έλαβαν γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα. Πάντως η γνώση των όρων της παρούσας και η αποδοχή τους θεωρείται
δεδομένη με την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς
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θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών,
ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο
φάκελο του διαγωνισμού.
9.9.16. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
9.9.17. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης.
9.9.18. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς.
9.9.19. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική
για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων
πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης.
9.9.20. Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου τίθεται επί ποινή
αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της
διενεργείας του διαγωνισμού, στην Ιστοσελίδα της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας
http://www.nif.gr/, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ελληνικό τύπο (δύο ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας).
Για τη λήψη αντιγράφου της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στα Γραφεία του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, ώρες 10.00 έως 12 π.μ. τις εργάσιμες
ημέρες στον τηλεφωνικό αριθμό 210 2753800 (εσωτ.126 αρμόδιος κος Γρηγόρης Καφίρης
και στην ιστοσελίδα της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας http://www.nif.gr/

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα Διακήρυξη παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 12:00
τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν υποβολής ερωτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.nif.gr/ και μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την
υποβολή των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
12.1. Kάθε πακέτο τροφίμων περιλαμβάνει:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΑΚΕΣ

1 kg

ΦΑΣΟΛΙΑ

0,5 kg

ΡΕΒΙΘΙΑ

1 kg
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ΡΥΖΙ
1 kg
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

2 kg

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΑΣΤΑ

2 kg

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

ΖΑΧΑΡΗ

5
ΤΕΜΑΧΙΑ
(συσκευασία 410gr
έκαστο)
1 kg

ΑΛΕΥΡΙ

2 kg

ΤΟΜΑΤΑ ΠΑΣΑΤΑ

1 kg

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ

1 LT

12.2. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς
περιγραφές των προϊόντων τους (πχ. Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων,
ημερομηνία λήξης - πάνω από δέκα μήνες από την ημερομηνία παράδοσης τους στις
ενορίες, χώρα και εργοστάσιο παρασκευής)
12.3. Ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100%. Τα ζυμαρικά να μην
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και
απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία
λήξης και η χώρα προέλευσης.
12.4. Όσπρια – Ρύζι. Τα όσπρια – ρύζι να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε
ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να
αναγράφεται η ένδειξη ποιότητα Α και η χώρα προέλευσης. 12.5. Ζάχαρη. Η ζάχαρη να
είναι σε χάρτινη συσκευασία και να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Επί της
συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη ποιότητα Α και η χώρα προέλευσης.
12.6. Τομάτα Πασάτα. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 500 γρ. Επί της
συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη ποιότητα Α και η χώρα προέλευσης.
12.7. Αλεύρι. Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς
καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη.
Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη ποιότητα Α και η χώρα προέλευσης.
12.8. Γάλα. Γάλα Εβαπορέ: Λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο γάλα
του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική
συσκευασία των 410 γρ.
12.9. Υποχρεώσεις Αναδόχου-Δικαιώματα Αναθέτουσας
12.9.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της συσκευασίας και διανομής 1.900 πακέτων,
έκαστο εκ των οποίων θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω προϊόντα του πίνακα.
12.9.2. Η διανομή των πακέτων θα πραγματοποιείται στις ενορίες όπως αυτές
περιγράφονται ενδεικτικά στο παράρτημα 3.
12.9.3. Η διανομή θα ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.
12.9.4. Τα πακέτα θα συσκευάζονται από τον Ανάδοχο και στα κιβώτια θα αναγράφεται το
λογότυπο της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας καθώς και το λογότυπο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
12.9.5. Το κόστος συσκευασίας και διανομής θα βαραίνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
12.9.6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων τροφίμων θα είναι
αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην παρούσα
καθώς και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα
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από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση.
12.9.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο
προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες,
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής
στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση
των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
10.1

12.9.8. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα
ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Αναθέτουσας Αρχής να ασκήσει και
άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχήςο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις
νόμιμες συνέπειες. Επίσης, μπορεί να του επιβληθεί ποινική ρήτρα ποσοστού έως
10% της συνολικής αξίας του έργου το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση
προς την Αναθέτουσα Αρχή για τη βλάβη που προκάλεσε. Η ποινική ρήτρα
εισπράττεται με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή και με κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Αν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το ποσό της ποινικής ρήτρας κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες
τις νόμιμες συνέπειες.
12.9.9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής / αντικατάστασης / των ειδών
ανάλογα με τις ανάγκες των επωφελούμενων.
12.9.10. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυξομειώνοντας ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες της τον αριθμό των μηνιαίων πακέτων που η διακήρυξη καθορίζει
μέχρι +/- 25% της παραγγελίας με σχετική ενημέρωση προς τον Ανάδοχο 20 ημέρες
νωρίτερα. Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή κατά το άρθρο 4 της παρούσης, μπορεί να
διαφοροποιεί τις Ενορίες ανάλογα με τις ανάγκες των επωφελούμενων.

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης (ΕΔΔΑ).
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη ανάδειξη του Αναδόχου περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στάδια:
 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών που βασίζεται στο περιεχόμενο των
υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ».



Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, που βασίζεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.
Οι Προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά σε πίνακα, με βάση την
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο
προτεινόμενος από την Επιτροπή, ως επικρατέστερος Ανάδοχος της προμήθειας.

13.1 Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Δικαιολογητικών Τεχνικής Επάρκειας
Η αξιολόγηση βασίζεται στον έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών
συμμετοχής και δικαιολογητικών πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας..
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Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση από τους υποψηφίους οποιουδήποτε από τα πιο πάνω
δικαιλογητικά ή η κατάθεση δικαιολογητικών ή εγγράφων που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 7 και 8 της διακήρυξης, αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από την επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και απόρριψης της προσφοράς του
υποψηφίου.
13.2 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Εφ’ όσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
διακήρυξη και δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του Έργου, καταγράφεται από
την Επιτροπή η τιμή της συνολικής οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος (Σ.Τ.Π).
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.
Ως Οικονομική Προσφορά κάθε προσφέροντα νοείται η τιμή ανά πακέτο όπως αυτή
αναφέρεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντος, στο Παράρτημα 3.
Η προσφερόμενη τιμή των 1.900 πακέτων, έως τις 31/12/2015, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του αντικειμένου της διακήρυξης, ο οποίος ορίζεται στο
άρθρο 3 της παρούσας. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς,
(βλέπε και άρθρο 15.2), θα ζητηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της
οικονομικής προσφοράς, ώστε σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται αν εξασφαλίζεται η
ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που
ορίζονται στην παρούσα.
Σε περίπτωση αυξομείωσης της προμήθειας το κόστος ανά πακέτο προκύπτει ως εξής:
Συνολικό κόστος / 1.900 πακέτα.
Στην Οικονομική προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται και η τιμή ανά είδος.
ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
14.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης (ΕΔΔΑ) την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (άρθρο 2) στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής με δυνατότητα παρουσίας
των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
14.2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή πρωτοκολλούνται
και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα
καταχώρησης.
14.3. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών,
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση
μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν,
μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετικό αίτημά τους προς την Επιτροπή. Η εξέταση
των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
14.4. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής, Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Επάρκειας και Οικονομική προσφορά)
γίνεται από την ΕΔΔΑ σε χρόνο που εκείνη θα καθορίσει λαμβάνοντας υπόψη της, μεταξύ
των άλλων, και τα τυχόν χρονικά περιθώρια που έχουν καθορισθεί με την απόφαση
ορισμού της για την ολοκλήρωση της προμήθειας.
14.5. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια επιτροπή
συντάσσει πρακτικά.
14.6. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης (ΕΔΔΑ) συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των
διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο
προτεινόμενος από την επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισμού (επικρατέστερος ανάδοχος).
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14.7. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά

στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής:
15.1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση και έλεγχος
φακέλου δικαιολογητικών και φακέλου τεχνικής επάρκειας
15.1.1. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε
επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΔΑ, με την εξής διαδικασία:
15.1.2. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως
φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις
σφραγισμένοι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και
μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι, ο προσφέρων
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι
παραμένουν κλειστοί στην Αναθέτουσα Αρχή.
15.1.3. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, από την ΕΔΔΑ αποσφραγίζονται ο υποφάκελος
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
τα στοιχεία της τεχνικής επάρκειας ανά φύλλο.
Ο υποφάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ παραμένει σφραγισμένος.
15.1.4. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και
σφραγίζει.
15.1.5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους υποφακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Αναθέτουσας που διενεργεί το διαγωνισμό.
15.1.6. Η ΕΔΔΑ εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των
διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα
στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
15.1.7. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό με το οποίο η
ΕΔΔΑ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των
προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με
τηλεομοιοτυπία (fax).
15.2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων οικονομικής προσφοράς – τελική αξιολόγηση
- επιλογή αναδόχου
15.2.1. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της «Προμήθειας» ή με διαφορετικές τιμές.
15.2.2. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά είναι η προσφορά της οποίας το
συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 30% του συνολικού προϋπολογισμού της
«Προμήθειας».
15.2.3. Σε περίπτωση υποβολής οικονομικής προσφοράς χαμηλότερης από το 30% του
συνολικού προϋπολογισμού της «Προμήθειας», θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της
σύνθεσης της προσφοράς. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την
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παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του Υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν
και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του προϋπολογισμού που προβλέπεται στη
διακήρυξη του έργου. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
15.2.4 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει
η ΕΔΔΑ και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους
Υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει
χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια
του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι
συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η ΕΔΔΑ
μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων
κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών
στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
15.2.5 Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη προσφερόμενη χαμηλότερη
τιμή ανά πακέτο τροφίμων, όπως αυτή αναφέρεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
του Προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
16.1. Το σώμα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού
της παρούσας διακήρυξης αποστέλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους
διαγωνιζόμενους του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών. Μαζί με την εν λόγω απόφαση αποστέλλεται και το σώμα του σχετικού
πρακτικού της Επιτροπής.
16.2. Μετά την έκδοση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής της παρούσας διακήρυξης
περί προσωρινής κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται με σχετική έγγραφη
κοινοποίηση, με αποδεικτικό, να προσκομίσει εντός προθεσμίας το αργότερο δέκα (10)
ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα της επόμενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με την παρ. 16.4. του
παρόντος άρθρου.
16.3. Ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
16.3.1. εάν είναι Έλληνας πολίτης:
16.3.1.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, κάποιο από τα αδικήματα της περ.
1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
16.3.1.2. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία
αναδιοργάνωσης του άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
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διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής

διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
16.3.1.3. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής
του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό,
16.3.1.4. πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του
Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
16.3.2. εάν είναι αλλοδαπός:
16.3.2.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παραγράφου 16.3.1.1. του παρόντος άρθρου,
16.3.2.2. πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις
καταστάσεις της παραγράφου 16.3.1.2. του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 16.3.1.3.
του παρόντος άρθρου,
16.3.2.3. πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
16.3.3. εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό:
16.3.3.1. τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 16.3.1. και 16.3.2. του παρόντος,
αντίστοιχα εάν είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
16.3.3.2. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία
αναδιοργάνωσης του άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού.
16.3.3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τον/τους
νόμιμους εκπροσώπους τους, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
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προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 16.3.1.1. του παρόντος άρθρου.
16.3.4. εάν είναι συνεταιρισμός:
16.3.4.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 16.3.1.1. του παρόντος άρθρου.
16.3.4.2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 16.3.1.2. και 16.3.1.3. του παρόντος άρθρου,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου 16.3.2.2. του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της
παραγράφου 16.3.3.2. του παρόντος άρθρου,
16.3.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
16.3.4. Εάν είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξίες που υπέβαλαν
κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα
στην Ένωση.
16.3.5. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας,
στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσωρινός ανάδοχος. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
16.3.6. Η παράγραφος 9.9. της παρούσας διακήρυξης εφαρμόζεται αναλογικά και στο
στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των ανωτέρω δικαιολογητικών.
16.4. Η Επιτροπή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, προβαίνει στην αποσφράγιση του
φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι σελίδες
των εγγράφων του ως άνω φακέλου. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η
συνεχόμενη αρίθμηση των σελίδων του φακέλου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 16.3.5 και
9.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόμενη αρίθμηση, ο
φάκελος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου θεωρείται απαράδεκτος. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
16.8.

Γενικές Διατάξεις:

16.8.1. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον
διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά,
την ανωτέρω διαδικασία περί προσωρινού αναδόχου. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται,
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κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν
προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.

ΆΡΘΡΟ 17. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασή της περί οριστικής κατακύρωσης της
σύμβασης, μαζί με σχετική ανακοίνωση προς τον οριστικό ανάδοχο.
Εάν ο οριστικός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο
του στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό
μήνυμα τηλεομοιοτυπίας ή συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο.
Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποχρέωση
να προσέλθει, εντός τριών (3) ημερών, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να
υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη στην παρούσα
διακήρυξη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης εγγυητικής επιστολής από το
ως άνω υπόδειγμα (π.χ. αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων).
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
α) Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικώς κατόπιν πρωτοκόλλουτμηματικής παραλαβής που θα
συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής του έργου και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο
παραγγελίας κάθε ποσότητας προμηθευομένων ειδών και το σχετικό δελτίο αποστολήςτιμολόγιο, εντός εξήντα (60) ημερών από της λήξεως του μηνός εντός του οποίου
παρέδωσε το αντίστοιχο Τιμολόγιο στην Αναθέτουσα Αρχή, με την προσκόμιση των
Τιμολογίων και των Πιστοποιητικών αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει
εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.
β) Ἡ καταβολή του Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα.
γ) Επί της συμβατικής τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.
δ) Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
στ
ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη η
Αναθέτουσα, έχει την ευχέρεια:
 Να ακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση βρίσκεται αυτός.
 Να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό αν δεν ευοδωθεί ο παρών.
Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της Αναθέτουσας κανένα απολύτως
δικαίωμα αποζημιώσεως δεν δημιουργείται σε κανέναν και για οιανδήποτε αιτία.
Άπαντες οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί.
Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό αποτελεί αυταπόδεικτη απόδειξη περί
του ότι αυτοί γνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους ανεπιφυλάκτως.
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας και
συμπληρωματικά από το π.δ.118/2007, όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.
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ΑΡΘΡΟ 20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
20.1. Κατά της παρούσας διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου
σε αυτόν και της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, καθώς και της
κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί ένσταση.για λόγους νομιμότητας και
ουσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρ. 15 του π.δ 118/2007, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
ενστάσεων η οποία εισηγείται με πρακτικό που συντάσσει στην Αναθέτουσα Αρχή.
20.2 Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυπο
και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του εργασίμου ωραρίου της Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 08:30
έως 13:00.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτος.
20.3. Το σώμα της σχετικής απόφασης της αναθέτουσας επί της ένστασης κοινοποιείται
στους ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. Μαζί με την εν
λόγω απόφαση κοινοποιείται και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 21: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΚΧΩΡΗΣΗ
20. 1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την
υλοποίηση του έργου.
20.2 Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα
Μέρη καθώς και τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.
20.3 Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση
και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ’ οιονδήποτε
τρόπο το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη
Σύμβαση προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους
της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
22.1 Η Διακήρυξη και η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
22.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς / διένεξης που απορρέει από την εκτέλεση της
Σύμβασης σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.
22.2 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς
για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που εδρεύουν
στην Αθήνα.
Για το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο
Ο Μητροπολίτης

† Ο Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας .........................................
Κατάστημα ........................................
(Δ/νση οδός -αριθμός Τ.Κ. ) ......................................... Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ……………..
Προς
Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας
Λ. Ηρακλείου 340 Νέα Ιωνία
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ........... ΕΥΡΩ ..........
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………………………………………….(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………………Δ / νση
………………………………………... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της από ………
σύμβασης , που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ……………. (την από …….
διακήρυξη) προς κάλυψη αναγκών του ………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5%
της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………………ΕΥΡΩ αυτής . Επίσης η παρούσα
Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και
σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής των άρθρων
99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας). 1
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμιά
ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών πού έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχε καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας
.
Παράρτημα 2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

1

Εάν πρόκειται για ένωση, ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

"Μετά τα παραπάνω, ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας,
ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ ………… (€…..)
ΥΠΕΡ του Πελάτη μας και ατομικά για κάθε ένα από τα μέλη που τον απαρτίζουν ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, (εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης) για την ακριβή,
πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και
παρεπόμενων, που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί. Επίσης η παρούσα Εγγυητική
Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που
τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007
(Πτωχευτικός Κώδικας)."
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Για το έργο: «Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων τροφίμων/γευμάτων σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας»
προς:
Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας
Λ. Ηρακλείου 340 Νέα Ιωνία
Ο υπογράφων
…………………………………………………………………………………………………………
…………………
Δ/νση
………………………………………………………………………………….Α.Δ.Τ.
………………………………………….
Ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό
…………………………………………………………………………………………………………
………..
Προσφέρουμε για το έργο «Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων τροφίμων/γευμάτων
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας»,
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στην Διακήρυξη του πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού του ως άνω έργου: …………………(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς) ……………………………………………(Ολογράφως)
………………………………………………………………....................
Το ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Αναλυτικά οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος έχουν ως εξής:
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΦΑΚΕΣ

1 kg

…………€

ΦΑΣΟΛΙΑ

0,5 kg

…………€

ΡΕΒΙΘΙΑ

1 kg

…………€

ΡΥΖΙ

1 kg

…………€

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

2 kg

…………€

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΑΣΤΑ

2 kg

…………€

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

ΖΑΧΑΡΗ

5
ΤΕΜΑΧΙΑ …………€
(συσκευασία 410gr
έκαστο)
1 kg
…………€

ΑΛΕΥΡΙ

2 kg

…………€

ΤΟΜΑΤΑ ΠΑΣΑΤΑ

1 kg

…………€

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
1 LT
…………€
ΠΑΡΘΕΝΟ
Σ.Τ.Π
………Ευρώ
Η παρούσα προσφορά συντάχθηκε και υποβλήθηκε ύστερα από λεπτομερή εξέταση και
μελέτη της Διακήρυξης και όλων των στοιχείων που τη συνοδεύουν,
συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων αυτής και αφορά στην εκτέλεση του
ανωτέρω έργου.
Η παρούσα προσφορά, μας δεσμεύει για χρονική περίοδο 180 ημερών από την ημέρα
υποβολής της.
Αθήνα …………………..
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

Παράρτημα 3. Κατάλογος διευθύνσεων παραδόσεων
Α.Α.
1
2

ΕΝΟΡΙΑ
ΑΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &
ΕΛΕΝΗ
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
ΚΑΛΟΓΡΑΙΖΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ .

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

142 31, ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ

ΟΔ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

3

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

4

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο
ΑΙΤΩΛΟΣ

Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 24

5

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΟΔ. ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ
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142 34, ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ
142 33, ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ
143 42,
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
143 43, ΝΕΑ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

