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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

O Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2286/95 καθώς και του Ν.4155/13
η «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης, του Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου & του ΝΠΔΔ», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 309.881,74 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% και 16% , συγκεκριμένα των ειδών του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της παρούσας διακήρυξης.
ο

Άρθρο 1 Ισχύουσες Διατάξεις
Γ ια τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:
1. Η παρούσα διακήρυξη.
2. Το Π.Δ. 60/2007.
3. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ''Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων'', όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Οι διατάξεις της υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)
5. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε
προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.
8. Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
9. Ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
10. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
11. N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
12. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις''.
13. Ο Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές)τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ.
Ζ.
14. Η ΚΥΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Π1/667/29- 3-05
(ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΠΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικές αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που
πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/95, από την
ένταξή τους στο Ε.Π.Π.
15. Η παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, (ΦΕΚ 29/Α'/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
16. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α'240), που κυρώθηκε
με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18).
17. Ο Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.
18. Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
19. Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις.
20. Οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
21. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14/Α/2-2-2012).
22. Η ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων ...» (φεκ 3400/Β/20-12-2012).

23. Οι διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο 10, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν.
4013/2011.
24. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις.
25. Ο Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").
26. Οι διατάξεις του Κ.Τ.Π. και της Κ.Υ.Α. 15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ)
υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
27. Το Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007.
28. Οι κανονισμοί της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου).
29. Το Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ.
437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ.
Β'/08-10-2012, Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών).
30. Ο Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»
31. Η υπ. αριθ. 632/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προμήθειας
32. Την υπ. αριθ. 747/22-9-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και
την υπ΄αριθμ. 826/13-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και
Καθορισμός Όρων Διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών προμήθειας
τροφίμων και γάλακτος.
33. Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.
ο

Άρθρο 2 Αντικείμενο του έργου
Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη προμηθευτών Προμήθειας τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, των
Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου, του Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ»
Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων η «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού
προσωπικού του Δήμου Λέσβου και του ανωτέρω ΝΠΔΔ, όπως ρητά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, που θα δοθεί υπολογιζόμενη με:
> το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης ημερήσιας τιμής του Δελτίου πιστοποίησης τιμών του
Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα εξής είδη τροφίμων:
• Κρεοπωλείου
• Ειδών Ιχθυοπωλείου
• Οπωρολαχανοπωλείου
• Ελαιόλαδο
• Κατεψυγμένων λαχανικών
>

τη χαμηλότερη τιμή, στη σταθερή τιμή μονάδος της μελέτης για τα κάτωθι είδη:
• Αρτοποιείου
• Παντοπωλείου
• Γάλα
Η προμήθεια αφορά εννέα (08) ομάδες ειδών και επιπλέον υποδιαιρείται σε δεκατέσσερα (14) Τμήματα, όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α'.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το
σύνολο των Τμημάτων μίας ή περισσοτέρων ομάδων, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα μίας ή περισσοτέρων
ομάδων, για το σύνολο όμως των ειδών κάθε τμήματος.
ο

Άρθρο 3 Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εφτά ευρώ
και πενήντα τρία λεπτά (284.007,53 €) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι: τριακόσιες εννέα χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα ένα ευρώ
και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (309.881,74 €)
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

ο

Άρθρο 4 Χρόνος - Τόπος Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ: 16/10 /2015
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 27/11/2015 και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποστολής
για δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Ε.Ε.
14/10/2015

Ημερομηνία
δημοσίευσης στον
Ημερήσιο Τύπο
17/10/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Προϋπολογισθείσα
Τεύχος Διακηρύξεων
Δαπάνη
σε
ΕΥΡΩ
Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) συμπ/νου ΦΠΑ
16/10/2015
309.881,74 €

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Ευαγγελία Αργυρού, τηλ. 2251350565/516, φαξ: 2251350510, e-mail:
promithies@mytilene.gr
ο

Άρθρο 5 Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες,
σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία
Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι παραλαβόντες τευχών Διακήρυξης μπορούν να ζητήσουν, από την Υπηρεσία Διενέργειας, συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς. Το σύνολο των διευκρινίσεων θα γνωστοποιείται στους παραλαβόντες τευχών διακήρυξης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες ισότιμα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και θα αναρτώνται ταυτόχρονα σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.mytilene.gr. ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση
και ισότητα της διαδικασίας. Οι διευκρινήσεις σε καμία περίπτωση δεν θα τροποποιούν όρους και ουσιώδη στοιχεία της
Διακήρυξης ενώ θα δίνονται τουλάχιστον έξι (6) ημέρες προ της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο, που τα συνοδεύει, δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
ο

Άρθρο 6 Δικαίωμα Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία
εγγραφής.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.
αποστέλλοντας : Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Είτε ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο
Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών
εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας
προμήθειας.
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
ο

Άρθρο 7 Υποβολή Προσφορών - Φάκελος Προσφοράς
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει το άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
(γ) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να διευκρινίσουν «επακριβώς» για ποια ή ποιες Δ.Ε. και για ποιους
Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς επιθυμούν να παραδίδουν τα είδη για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά
(σύμφωνα με τους πίνακες των Παιδικών-Βρεφ/κων Σταθμών , που αναφέρονται στην μελέτη) . Το κριτήριο επιλογής
αναδόχου σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς σε ίδια ή ίδιες Δ.Ε. θα είναι η χαμηλότερη τιμή συγκριτικά στην ομάδα.

ο

Άρθρο 8 Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ημερομηνία 03/12/2015 και ώρα 11:00 π.μ.,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 15 της
παρούσης για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους
ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με
την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών
στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.
ο

Άρθρο 9 (Υπο)φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται επί ποινή
αποκλεισμού , όλα τα απαιτούμενα, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και συγκεκριμένα :
ο
α) Τα στοιχεία, που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας (Δικαιολογητικά συμμετοχής). β) Τα τεχνικά
στοιχεία της προσφορά, ως ακολούθως:
1. έντυπο του Παραρτήματος ΣΤ' «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης.

2

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής,
σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους
καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.

3

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα είδη που αναφέρονται στη
σχετική μελέτη και για τα οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό.

4

Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και στην οποία:
(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνονται τα Τμήματα και
οι ομάδες των ειδών, για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
(ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
α) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ης
• Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/E0K του
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007). Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43
παρ 2 δ του ΠΔ 60/2007). γ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία. δ) Δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές
και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες.
ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους
στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους.
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ζ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την
παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα
Προκήρυξη.
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών και
εγγράφων σε σχέση με τα παραπάνω τα οποία υποβλήθηκε η υπεύθυνη δήλωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, και πριν την κοινοποίηση κατακύρωσης στον
ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3614/2007.

5

Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα , όπου να δηλώνεται ότι:
α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
γ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
δ) Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία
και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά
δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. ε) Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας.

6

Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με εκπρόσωπο.
• Τα φυσικά πρόσωπα, συμμετέχουν οι ίδιοι ή με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Η
εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
• Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
• Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο.
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Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της προμήθειας.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία
θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, όπου να δηλώνεται:
1. Το τμήμα της σύμβασης, που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.
2. Οι υπεργολάβοι στους οποίους ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της σύμβασης
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, των παραπάνω αναφερομένων υπεργολάβων ότι:
1. Αποδέχονται την παραπάνω ανάθεση και ότι θα θέσουν στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους
πόρους για την προμήθεια της ομάδας / των ομάδων, που αναλαμβάνει υποεργολαβικά.
2. Δεσμεύονται περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του διαγωνισμού και της υπογραφησόμενης
συμβάσεως με τον Ανάδοχο.

Α/Α
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Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της χρηματοπιστωτικής και
οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να
περιέχονται και τα ακόλουθα:

8.1

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία
θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνονται: (ί)Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης και
(ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

8.2 Δικαιολογητικά από τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική τους ικανότητα, που
επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης ή
αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση συμμετεχόντων
που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετών διάστημα θα παρέχονται όσοι ισολογισμοί είναι
διαθέσιμοι. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται εκ του νόμου έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών περί του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.
Το σύνολο του μέσου κύκλου εργασιών των συμμετεχόντων κατά την τελευταία τριετία ή για όσο διάστημα
δραστηροποιείται ο υποψήφιος θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% του συνολικού προϋπολογισμού μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του τμήματος/τμημάτων για το οποίο/οποία υποβάλλεται η προσφορά.
Διευκρινίζεται ότι το 100% του προϋπολογισμού, για όσο διάστημα δραστηροποιείται ο υποψήφιος, συνιστά
προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας αξιολόγησης.
Για τις ενώσεις ισχύουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων. Διευκρινίζεται ότι οι
απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

9.

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους, και συγκεκριμένα:
Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε της ημεδαπής: α) ΦΕΚ σύστασης,
β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων περί της ισχύουσας
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
δ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, στο
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση για την υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από άτομο
πλην του νομίμου εκπροσώπου
ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.
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Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ή Ε.Ε της ημεδαπής:
α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι την υποβολή της Προσφοράς,
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των καταστατικών τροποποιήσεων της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών.
Εάν ο Υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία οφείλει να καταθέσει:
α)Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας χωριστά όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
(ανάλογα με την περίπτωση: ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός) και συγκεκριμένα τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 2 και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ.
3.
β) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από την οποία προκύπτει η έγκριση
για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό
γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, με το οποίο συστήνεται η Ένωση/
Κοινοπραξία στο οποίο κατ' ελάχιστον:
Θα αναφέρεται ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή της υπηρεσίας.
Θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα
οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
Θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης /
Κοινοπραξίας (leader),
Θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
Θα ορίζεται αντίκλητος της Ένωσης / Κοινοπραξίας δ) Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα φέρει το γνήσιο της
υπογραφής, του κοινού εκπροσώπου περί αποδοχής του διορισμού του.
ε) Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του αντικλήτου περί αποδοχής του διορισμού
του.

Γ ια Αλλοδαπά πρόσωπα:
1. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται
ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται
η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από
τον διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε.,Ο.Ε. & Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ στο Δήμο Λέσβου, Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, με διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να φέρουν το γνήσιο της
υπογραφής από αρμόδια αρχή.
Για τις απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα
αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως,
τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
β) Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος
και του παραγόμενου ψηφιακά 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.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο του Παραρτήματος ΣΤ' «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με
το οποίο θα δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών και θα δηλώσουν τη χώρα παραγωγής και τη μάρκα κάθε
προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης και να επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένα το αντίστοιχο
ηλεκτρονικό αρχείο.
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος του Παραρτήματος ΣΤ' «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή υπάρχουν σ' αυτό
ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί, ανάλογα με τις ελλείψεις ή τις ασάφειες.
Άρθρο 10° (Υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
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 ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος
και του παραγόμενου ψηφιακά 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.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Για τα είδη, για τα οποία δίδεται ποσοστό έκπτωσης:
Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δε μπορεί να αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα θα συμπληρωθεί η τελική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης σε
ευρώ στο σύνολο των ζητούμενων ειδών. Για τη σύγκριση τιμών λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τελική τιμή στο
σύνολο των ζητούμενων χωρίς ΦΠΑ.

Επιπλέον ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήματος Ζ: Τιμολόγιο Προσφοράς για
τις ομάδες Α,Β,Δ,Ζ,Η, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης και να επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένα το
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο.
Παράδειγμα:
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωσης 2% επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη)
για την ομάδα Δ (είδη οπωρολαχανοπωλείου - Τμήμα 1 Παιδικοί Σταθμοί) προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.337,00 € χωρίς
ΦΠΑ 9%.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς
28.337,00 - (28.337,00 x 2%) = 27.770,26 €.
Για τη σύγκριση τιμών θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τελική τιμή στο σύνολο των ζητούμενων χωρίς ΦΠΑ, δηλ. θα
ληφθεί υπόψη τιμή 27.770,26 €.
Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% δε μπορεί να αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα αλλά θα συμπληρωθεί από τον
προσφέροντα στο έντυπο του Παραρτήματος Ζ: Τιμολόγιο Προσφοράς, και στη συνέχεια ο προσφέρων θα επισυνάψει
ψηφιακά υπογεγραμμένα το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο.
Σε περίπτωση διαφοράς του Τιμολογίου Προσφοράς και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου λαμβάνεται υπόψη το παραγόμενο ψηφιακά αρχείο και ο υπολογισμός του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης γίνεται
από την υπηρεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την
παράδοση των ειδών, ήτοι το κόστος μεταφοράς των ειδών στους φορείς .
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά
ψηφία.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
ο
Άρθρο 11 Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα κράτη -μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής : Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει, σε
ευρώ, ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κάθε τμήματος ή για το σύνολο των
τμημάτων, για τα οποία καταθέτει προσφορά, και η οποία πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι (4) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών, τα οποία αναλυτικά είναι τα παρακάτω:
ΕΙΔΗ

ΟΜΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ/ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Α

Β

Γ

1.

ΤΜΗΜΑ 1: δαπάνη 38.740,00 ποσό εγγυητικής: 774,80

2.

ΤΜΗΜΑ 2: δαπάνη 17.081,00 ποσό εγγυητικής: 341,62

3.

ΤΜΗΜΑ 1: δαπάνη 4.505,00 ποσό εγγυητικής: 90,10

4.

ΤΜΗΜΑ 2: δαπάνη 3.400,00 ποσό εγγυητικής: 68,00

5.

ΤΜΗΜΑ 1: δαπάνη 9.350,40 ποσό εγγυητικής: 187,00

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Δ

Ε

6.

ΤΜΗΜΑ 2: δαπάνη 7.535,68 ποσό εγγυητικής: 150,71

7.

ΤΜΗΜΑ 1: δαπάνη 28.337,00 ποσό εγγυητικής: 566,74

8.

ΤΜΗΜΑ 2: δαπάνη 10.788,00 ποσό εγγυητικής: 215,76

9.

ΤΜΗΜΑ 1: δαπάνη 56.497,41 ποσό εγγυητικής: 1.129,95

10. ΤΜΗΜΑ 2: δαπάνη 23.147,85 ποσό εγγυητικής: 462,96

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Ζ΄

11. ΤΜΗΜΑ 1: δαπάνη 5.136,39 ποσό εγγυητικής: 102,73

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Η΄

12. ΤΜΗΜΑ 1: δαπάνη 2.679,20 ποσό εγγυητικής: 53,58

ΓΑΛΑ

Θ’

13. ΤΜΗΜΑ 1: δαπάνη 66.259,20 ποσό εγγυητικής: 1.325,19
14. ΤΜΗΜΑ 2: δαπάνη 10.550,40 ποσό εγγυητικής: 211,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

ΠΟΣΟ: 284.007,53 Χ 2% = 5.680,14 ευρώ

Ειδικότερα :

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα μιας ομάδας , τα
ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει
προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας.
Το περιεχόμενο της εγγύησης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α.
ο
Άρθρο 12
Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών
1.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και

κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής
προέλευσης.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα
υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες
φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος
εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από
αυτές τις φάσεις.
3. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών

έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός
των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την
υπεύθυνη δήλωση.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
ο

Άρθρο 13 Αξιολόγηση Προσφορών
Μετά την 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 για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της,
πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση
φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης
των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού
απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών
που τους ορίζονται.
Άρθρο 14°
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τα υλικά πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα Β της παρούσης.
ο

Άρθρο 15 Ενστάσεις
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του
ΕΚΠΟΤΑ μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Αποφασίζον όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
ο

Άρθρο 16 Κατακύρωση Διαγωνισμού
Το κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή. Για τη σύγκριση τιμών λαμβάνεται υπόψη η
τιμή προσφοράς του συνόλου κάθε τμήματος χωρίς ΦΠΑ
Για την επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες
με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής.

ο

Άρθρο 17 (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά κατακύρωσης διαγωνισμού»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά του
κάθε υποψήφιου αναδόχου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το κάθε τμήμα του Διαγωνισμού, οφείλει να καταθέσει με
ποινή αποκλεισμού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου pdf και σε
φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή
προσκομίζονται ή αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
1. Οι 'Ελληνες πολίτες:

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από
τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
Φυσικά πρόσωπα
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

2.

3.

4.

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 τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 η οποία θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα
στην οποία ο υποψήφιος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι
υπόχρεος.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια
επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό, και όχι μόνο τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Αφορά επίσης και όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ
222/1998). Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ.λ.π.), το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (όπως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ,
το διαχειριστή της ΕΠΕ κ.λ.π.), εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004
ΝοΒ 2005 σελ. 2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003).

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις
πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
2. Οι αλλοδαποί:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1.1.

2.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 1.2. ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.3 του παρόντος άρθρου.

3.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση
του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε.
γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.
δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό ποέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό ποέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει εισφορές για
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

7.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις
ώορολονικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις
πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

4. Οι Συνεταιρισμοί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο Υποψήφιος λειτουργεί νόμιμα.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Α/Α
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

9.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

10.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψήφιου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

11.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις
πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

5. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το
απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του Υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του
Υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
14. Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση
του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

6. Οι ενώσεις-κοινοπραξίες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).

2.

Την συμβολαιογραφική πράξη περί συστάσεως κοινοπραξίας στην οποία θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά
τουλάχιστον οι ίδιοι όροι με το προσκομισθέν ιδιωτικό συμφωνητικό περί συστάσεως κοινοπραξίας, καθώς
και ο όρος ότι ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας έχει δικαίωμα είσπραξης του συμβατικού τιμήματος για
την παροχή της υπηρεσίας από την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 18° Ανακοίνωση κατακύρωσης
Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α) να προσέλθει, μέσα σε 10 ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή του, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο

άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Αν αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 19° Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
Η διάρκεια σύμβασης :
Από την υπογραφή της και μέχρι ένα ημερολογιακό έτος, ή μέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες της προμήθειας και το
συμβατικό ποσό.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του να αυξομειώσει τις
ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος
τροφίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει τμηματικά κατά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη
λήξη αυτής.
Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής ή τηλεφωνικά από της υπηρεσίας και
εντός τριών (3) ημερών από την παραγγελία. Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά.
Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο
28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη των ειδών στους τόπους
προορισμού του παραρτήματος Γ' της παρούσης διακήρυξης.

ο

Άρθρο 20 Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την επόμενη ημέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η
Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος
των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που
αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για
τυχόν παρατάσεις.
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη
λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχτεί.
Άρθρο 21

ο

Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και
οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από
αυτές.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ο

Άρθρο 22 Τρόπος Πληρωμής

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε παραλαβή τους, με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται τμηματικά μετά την υποβολή των τιμολογίων και αφού υπογραφούν τα
σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013
ης
(Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον συμβασιούχο.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους που ορίζονται από το Νόμο.
ο

Άρθρο 23 Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο
Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
4155/2013.
ο

Άρθρο 24 Δημοσιότητα
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr. στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr
Περίληψη αυτής θα αναρτηθεί:
1. στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λέσβου
2. στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr/προκηρύξεις ,
3. στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα
δημοσιευθεί:
1. στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
2. σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών
3. σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Λέσβου
4. σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα της Λέσβου
Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής στον τύπο,
βαρύνει τον μειοδότη - προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/09 (ΦΕΚ163/Α/04.09.2009), την εγκύκλιο
11/27754/28.06.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. και την Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010, σε ποσοστό αναλογικά, με βάση τον προϋπολογισμό
της μελέτης της προμήθειας ανά ομάδα ή Τμήμα.
ο

Άρθρο 25 Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των
διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια Λέσβου, σύμφωνα με το ελληνικό
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘΜ. 141 /2015

«Προμήθεια ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας
και Αληλλεγγύης του Δήμου Λέσβου και γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού
του Δήμου Λέσβου & του ΝΠΔΔ»

15110000-2, 03311000-2,

15811100-7,

03221200-8,

15800000-6, 15411110-6,

15331170-9,

15511000-3.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνημμένα:
Τεχνική
Παράρτημα
Ενδεικτικός
Προϋπ/σμός

284.007,53

χωρίς το ΦΠΑ

25.874,21

ΦΠΑ 9% & 16%

309.881,74

με το Φ. Π. Α

Έκθεση
Α

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ καθώς και η προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού
του Δήμου Λέσβου & του ΝΠΔΔ , συνολικού προϋπ/σμού 309.881,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι: __
Α/Α
1.

2.

Είδος Προμήθειας

Ενδεικτική Δαπάνη

Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών & Βρεφονηπιακών
σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου
Λέσβου και «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων
Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και του ΝΠΔΔ «Κ.Π.
& Αλληλεγγύης» σαν πρόσθετη παροχή σε είδος, σύμφωνα με την αρ.
53361/2-10-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503 Β'/11-10-2006) .
ΣΥΝΟΛΟ:

226.159,27

83.722,47

309.881,74

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και του ΝΠΔΔ οικον. έτους 2015 και 2016 αντίστοιχα.
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις:
- Π.Δ. 60/2007
- του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,
- του Ν. 2286/95
- του Ν.3463/06
- της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), που κυρώθηκε με το Ν.
4111/2013 (ΦΕΚ Α'18).
- Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις»
Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή, που θα δοθεί υπολογιζόμενη
με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής
τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος
Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (είδη
Κρεοπωλείου, ειδών Ιχθυοπωλείου, Οπωρολαχανοπωλείου, ελαιόλαδου ) και
με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας ή Τμήματος για τα υπόλοιπα (είδη Αρτοποιείου &
Ζαχαροπλαστείου, Παντοπωλείου, και γάλακτος).
Η προμήθεια αφορά οχτώ (08) ομάδες ειδών και επιπλέον υποδιαιρείται σε δεκατέσσερα
αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α'.

(14) Τμήματα, όπως

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των
Τμημάτων μίας ή περισσοτέρων ομάδων, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα μίας ή περισσοτέρων ομάδων.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
2.1 ΤΡΟΦΙΜΑ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται: Από την υπογραφή της και μέχρι ένα ημερολογιακό έτος.
Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει τμηματικά κατά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη
λήξη αυτής.
Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής ή τηλεφωνικά από το Δήμο και εντός
τριών (3) ημερών από την παραγγελία. Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά.
Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με
το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
2.2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Η προμήθεια γάλακτος αφορά τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Λέσβου, και του ΝΠΔΔ για το
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών περίπου, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι ένα ημερολογιακό έτος,
σαν πρόσθετη παροχή σε είδος, σύμφωνα με την αριθμ. 53361/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-07- 2007) και 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008) «Παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και την ισχύουσα Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. Ο. Τ. Α.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/2-10-2006, κάθε εργαζόμενος, στον οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας,
δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. Οι
προμηθευόμενες ποσότητες γάλακτος προκύπτουν βάσει των προβλέψεων της ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-072007) ΚΥΑ όπου προβλέπεται ότι σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ να χορηγήσουν φρέσκο γάλα,
χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ επί κουτιού δηλαδή για κάθε υπάλληλο
προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιμου γάλακτος ημερησίως το οποίο αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,330 του κουτιού
καθαρού βάρους 400 gr συμπυκνωμένου, ημερησίως, υπολογιζόμενο ως εξής :
Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι 1 όγκος συμπυκνωμένου γάλακτος + 1 όγκος
νερού. Το ένα κουτί 400 gr συμπυκνωμένου γάλακτος είναι 376 ml και αραιώνοντας το με νερό 376 ml μας δίνει 752 ml
έτοιμο γάλα οπότε το ένα λίτρο φρέσκο γάλα ισοδυναμεί με 1,330 κουτιά εβαπορέ ημερησίως ανά δικαιούχο.
Ο υπολογισμός ανά δικαιούχο και μήνα σε κουτιά εβαπορέ είναι ο εξής:
1,330 κουτιά εβαπορέ την ημέρα Χ 22 ημέρες = 29 κουτιά εβαπορέ το μήνα ανά άτομο.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται: Από την υπογραφή της και μέχρι ένα ημερολογιακό έτος.
Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά κατά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι
τη λήξη αυτής.
Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο
28 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΜΗΝΑ /
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(ΜΟΝΙΜΟΙ / ΙΔΑΧ)

90

29

12

31.320

2

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΙΔΟΧ
8μηνης διάρκειας)

60

29

8

13.920

3

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΙΔΟΧ
2μηνης διάρκειας)

43

29

2

2.494

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

47.734

Β) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΜΗΝΑ /
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΟΙ / ΙΔΑΧ)

42

29

12

14.616

2

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΙΔΟΧ 8μηνης
διάρκειας)

2

29

8

464

3

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΙΔΟΧ 2μηνης
διάρκειας)

11

29

2

638

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

15.718

Γ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΜΗΝΑ /
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΜΗΝΕΣ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ /
ΙΔΑΧ)

2

29

12

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΟΧ
8μηνης διάρκειας)

16

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΟΧ
2μηνης διάρκειας)

20

2

3

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

696
29

8
3.712

29

2

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

1.160
5.568

Γ) Όσον αφορά το ΝΠΔΔ ΚΠ & Αληλεγγύης Δήμου Λέσβου Ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού, που
δικαιούται την παροχή, ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα (34) άτομα.
Ο Αριθμός των ατόμων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία , που τηρεί το Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου .
Στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνεται και προσωπικό που προβλέπεται να προσληφθεί με 2μηνη ή 8μηνη σύμβαση
εργασίας.Οι τελικές ποσότητες του γάλακτος, που θα αναφέρονται στη σύμβαση θα καθοριστούν με βάση τις τότε
ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μυτιλήνη Αύγουστος 2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΟΠροϊστάμενος Γραφείου
Προμηθειών
Μάρκος Βρατσάνος

ΕΕΕυαγγελία Αργυρού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος
Διεύθυνσης

Γρηγ. Αληγιάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ειδών τροφίμων και γάλακτος ανέρχεται στο ποσό των 309.881,74 €
συμπ/ου του ΦΠΑ., ήτοι: Τρόφιμα: 226.159,27 € γάλα: 83.722,47 €
Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το ΝΠΔΔ, καθώς οι τελικές ζητούμενες ποσότητες
διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και του Ιδρύματος
«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» .

Α/Α
1
2
3
4

Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου(Νωπά)
CPV: 15 11 00 00-2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης %
Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Μον. Μέτρ.
Ποσότητα
Τιμή μονάδος
Δαπάνη
ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποντικός μοσχαρίσιου κρέατος (άοστο)
ΚΙΛΟ
697,453
9,50
6.625,80
Σπάλα μοσχαρίσιου κρέατος (άοστο)
ΚΙΛΟ
391,864
9,44
3.699,20
Μπούτι μοσχαρίσιου κρέατος (άοστο)
ΚΙΛΟ
1.607,142
10,08
16.200,00
Κοτόπουλο νωπό τύπου 65%
ΚΙΛΟ
3.500
3,49
12.215,00
ποσό
38.740,00
Σύνολο με ΦΠΑ 9%

42.226,60 ευρώ

Τμήμα 2 : «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»

Α/Α
1
2
3
4

Μον. Μέτρ.

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

692,821
391,864
674,265
634,670

9,50
9,44
6,80
3,49

6.581,80
3.699,20
4.585,00
2.215,00
17.081,00

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κιμάς μόσχου (σπάλα)
Σπάλα μοσχαρίσιου κρέατος (άοστο)
Χοιρινό
Κοτόπουλο νωπό τύπου 65%

ποσό
Σύνολο με ΦΠΑ 9%

18.618,29 ευρώ

Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων Τμημάτων και
ομάδων.

Ομάδα B: Είδη Ιχθυοπωλείου ( νωπά)
CPV: 03 31 10 00-2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης %
Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πεσκανδρίτσα
Τσιπούρα
Μπακαλιάρος
Χριστόψαρα
Γαλέος
Κολιός
Κεφάλια

Μον. Μέτρ.
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

Ποσότητα
57
66,071
15,334
44,667
23,571
183,334
136

Τιμή μον.
10,00
14,00
15,00
15,00
14,00
6,00
5,00

Δαπάνη
570,00
925,00
230,00
670,00
330,00
1.100,00
680,00

4.505,00
Σύνολο με ΦΠΑ 9%

4.910,45 ευρώ

Τμήμα 2: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πεσκανδρίτσα
Τσιπούρα
Μπακαλιάρος
Χριστόψαρα
Γαλέος

Μον. Μέτρ.
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
Σύνολο με ΦΠΑ 9%

Ποσότητα
57
66,071
15,862
44,667
71,786

Τιμή μον.
10,00
14,00
14,50
15,00
14,00

Δαπάνη
570,00
925,00
230,00
670,00
1.005,00
3.400,00

3.706,00 ευρώ

Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων Τμημάτων και
ομάδων.
Ομάδα Γ: Είδη Αρτοποιείου
CPV: 15 81 11 00-7
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των τιμών του τμήματος
Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα
σε φρατζόλα λευκό των 350
gr.

Μον. Μέτρ.
ΤΕΜ.

Ποσότητα
9.740

Τιμή μον.
0,96

Δαπάνη
9.350,40

9.350,40
Σύνολο με ΦΠΑ 9% 10.191,94

ευρώ

Τμήμα 2: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»
Α/Α
1

2

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα
σε φρατζόλα λευκό των 350
gr.
Λαγάνες

Μον. Μέτρ.
ΤΕΜ.

Ποσότητα
5.208

Τιμή μον.
0,96

Δαπάνη
4.999,68

ΤΕΜ.

2.536

1,00

2.536,00
7.535,68

Σύνολο με ΦΠΑ 9% 8.213,89

ευρώ

Οι τιμές προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς ή με βάση τις περσινές τιμές αντίστοιχου είδους .
Ομάδα Δ: Είδη Ωπωρολαχανοπωλείου
CPV: 03 22 12 00-8
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης %
Τμήμα 1: Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγγούρια
Πατάτες εγχώριες
Κρεμμύδια ξηρά
Λεμόνια
Σέλινο
Καρότα
Μαρούλι σαλάτα
Λάχανο
Κολοκύθια
Ντομάτες
Σκόρδα
Μαϊντανός
Άνηθος
Πιπεριά πράσινη
Πορτοκάλια
Μπανάνες
Μήλα Στάρκιν Α΄ποιότητας
Μήλα γκόλντεν Α΄ποιότητας
Φράουλες
Πεπόνια
Καρπούζια
Ροδάκινα
Αχλάδια
Μανταρίνια
Σπανάκι
Κρεμμύδια φρέσκα
Φασόλες πράσινες

Μον. Μέτρ.
Τεμ.
Κιλό
‘’
‘’
‘’
‘’
Τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
Τεμ.
δέμα
δέμα
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

Σύνολο με ΦΠΑ 9% 30.887,33

Ποσότητα
1000
2000
1611
756
300
150
1000
2000
746
921
200
500
500
200
933
730
570
474
250
84
2538
396
736
1045
643
1500
90,15

Τιμή μον.
0,65
0,85
0,90
1,80
1,85
1,20
0,81
0,90
2,65
1,90
0,60
0,39
0,39
1,95
1,20
1,37
2,15
1,95
3,90
1,20
0,65
4,53
2,65
1,77
2,21
0,58
3,60

Δαπάνη
650,00
1.700,00
1.449,90
1.360,80
555,00
180,00
810,00
1.800,00
1.976,90
1.749,90
120,00
195,00
195,00
390,00
1.119,60
1.000,10
1.225,50
924,30
975,00
100,80
1.649,70
1.793,88
1.950,40
1.849,65
1.421,03
870,00
324,54
28.337,00

Ποσότητα

Τιμή μον.

Δαπάνη

824
500
200
300
150
1000
667
368
395
200
500
500
162,051
162
105
83
846
153
358

0,85
0,90
1,80
1,85
1,20
0,81
0,90
2,65
1,90
0,60
0,39
0,39
1,95
1,20
2,15
1,20
0,65
4,53
2,65

700,40
450,00
360,00
555,00
180,00
810,00
600,30
975,20
750,50
120,00
195,00
195,00
316,00
194,40
225,75
99,60
549,90
693,09
948,70

ευρώ

Τμήμα 2: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πατάτες εγχώριες
Κρεμμύδια ξηρά
Λεμόνια
Σέλινο
Καρότα
Μαρούλι σαλάτα
Λάχανο
Κολοκύθια
Ντομάτες
Σκόρδα
Μαϊντανός
Άνηθος
Πιπεριά πράσινη
Πορτοκάλια
Μήλα Στάρκιν Α΄ποιότητας
Πεπόνια
Καρπούζια
Ροδάκινα
Αχλάδια

Μον. Μέτρ.
Κιλό
‘’
‘’
‘’
‘’
Τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
Τεμ.
δέμα
δέμα
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

20
21
22
23

Μανταρίνια
Σπανάκι
Κρεμμύδια φρέσκα
Φασόλες πράσινες

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
Σύνολο με ΦΠΑ 9% 11.758,92

366,949
190
1155
36,072

1,77
2,21
0,58
3,60

649,50
419,90
669,90
129,86
10.788,00

ευρώ

Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων
Τμημάτων και ομάδων.

Ομάδα Ε: Είδη Παντοπωλείου
CPV: 15 80 00 00-6
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των τιμών του τμήματος

Τμήμα 1: Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

Μον.
Ποσό
Μέτρ. τητα

Τιμή

Δαπάνη για είδη με
ΦΠΑ
Μον.
09%
16%

ΣΥΝΟΛΟ

1

Αλάτι συσκ. 1 κιλού

Τεμ.

255

1,50

382,50

2

Αλεύρι φαρίνα συσκ. 500 γρ.

Τεμ.

270

0,88

237,60

3

Αλεύρι μαλακό συσκ. 1 κιλού

Τεμ.

335

1,00

335,00

4

Άνθος Αραβοσίτου συσκ. 160 γρ.

Τεμ.

270

1,10

297,00

5

Αυγά

Τεμ.

2.400

0,30

720,00

6

Βανίλια συσκ. 4 τεμ.

Τεμ.

135

0,45

7

Τεμ.

2.000

1,20

2.400,00

8

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ)
συσκ. 410 γρ.
Γάλα φρέσκο πλήρες παστεριωμένο 1λίτρ

Τεμ.

3.100

1,25

3.875,00

9

Γαλατάκια μερίδες

Τεμ.

110

1,10

121,00

10 Γαρύφαλλο 10 γρ.

Τεμ.

20

0,50

10,00

11 Γιαούρτι στραγγιστό 200 γρ.

Τεμ.

2.400

1,58

3.792,00

12 Δυόσμος τριμμένος 30 γρ.

Τεμ.

13

0,80

10,40

13 Ζάχαρη άχνη 500 γρ.

Κιλά

13

1,20

15,60

14 Ζάχαρη λευκή συσκ 1 κιλού

Τεμ.

735

1,20

882,00

15 Κακάο 125 γρ.

Τεμ.

27

1,60

43,20

16 Καλαμάκια 100 τεμ.

Πακέτ
α
Τεμ.

68

1,09

13

0,80

10,40

18 Κέτσαπ σε συσκ. φιάλης γυάλινης ή
πλαστικής 500 γρ.
19 Κόρν - φλάουερ 200 γρ.

Τεμ.

55

2,40

132,00

Τεμ.

70

1,35

94,50

20 Κόρν - φλέικς συσκ. 375 γρ.

Τεμ.

667

3,30

2.201,10

21 Κριθαράκι διάφορα συσκ. 500 γρ.

Τεμ.

800

1,50

1.200,00

22 Κύμινο συσκ. 50 γρ.

Τεμ.

7

0,51

3,57

17 Κανέλλα ξύλο 50 γρ.

23

Μαγιά στιγμής

24
25

60,75

74,12

Τεμ.

270

1,10

297,00

Μακαρόνια διάφορα συσκ. Λ κιλού

Τεμ.

1430

2,00

2.860,00

Μαρμελάδα φρούτων 380 γρ.

Τεμ.

535

1,89

1.011,15

Λ

26

Μέλι 1 κιλού

Τεμ.

270

9,00

2.430,00

27

Μπαχάρι σπυρί 50 γρ.

Τεμ.

13

0,36

4,68

28

Μπέικιν - πάουντερ

Τεμ.

80

1,20

96,00

29

Μπεσαμέλ

Τεμ.

95

2,10

199,50

30

Ντομάτα τύπου Πουμαρό συσκ. 500 γρ

Τεμ.

1.740

0,70

1.218,00

31

Ξύδι συσκ. 410 γρ.

Τεμ.

455

0,70

318,50

32

Πιπέρι 100 γρ.

Τεμ.

107

1,90

203,30

33

Πιπέρι μαύρο χοντρό τριμ. συσκ.500 γρ.

Τεμ.

20

9,00

180,00

34

Πλαστικά Ποτήρια μεγάλα (συσκ. 50τεμ.)

Συσκ.

70

3,50

245,00

35

Ποτήρια πλαστικά μικρά (συσκ. 50 τεμ.)

Συσκ.

68

1,83

124,44

36

Ρίγανη συσκ. 1 κιλού

Τεμ.

27

37

Ρύζι Καρολίνα συσκ. 1 κιλού

Τεμ.

800

10,0
0
3,00

2.400,00

38

Σφολιάτα συσκ. 500 gr.

Τεμ.

1.740

1,52

2.644,80

39

Τσάι βουνού

Τεμ.

200

1,20

240,00

40

Τυρί κίτρινο σκληρό

Κιλά

80

9,50

760,00

41

Τυρί φέτα ελληνική

Κιλά

42

Φακές ψιλές ή χοντρές (500 γρ.)

Τεμ.

1.454,
56
540

43

Φασόλια ψιλά,μέτρια,γίγαντες 500 γρ.

Τεμ.

44

Φιαλάκια 190 gr για μικρό καμινέτο

45

270,00

9,60 13.963,80
2,00

1.080,00

540

1,70

918,00

Τεμ.

190

1,00

190,00

Φιάλη 10 kg για πετρογκάζ

Τεμ.

62

1.116,00

46

Φιάλη 450 gr για μεσαίο καμινέτο

Τεμ.

10

18,0
0
6,50

47

Φιλέτο γαλοπούλας βραστό

Κιλά

335

9,80

3.283,00

48

Φρυγανιά τρίμμα 180 γρ.

Τεμ.

70

1,00

70,00

49

Φρυγανιές διπλές (συσκ. 2Χ14=28 τεμ.)

Συσκ.

335

1,10

368,50

50

Τεμ.

800

0,70

51

Φυσικός χυμός ροδάκινου χάρτ. συσκ.
330ml
Φυτική μαργαρίνη συσκ. 250 γρ.

Τεμ.

800

1,11

888,00

52

Χυμός λεμονιού 350 γρ.

Τεμ.

70

0,50

35,00

53

Ψωμί για τοστ 700 γρ.

Τεμ.

600

2,60

1.560,00

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του
Τμήματος

65,00

560,00

Άθροισμα

54.062,10

2.435,31

56.497,41

Φ.Π.Α.

4.865,59

389,65

5.255,24

Σύνολο Τμήματος 1

61.752,65

Τμήμα 2: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

Μον. Ποσό

Τιμή Δαπάνη για είδη με
Μον. ΦΠΑ
09%
16%

ΣΥΝΟΛΟ

1

Αλάτι (συσκ. 1 κιλού)

Τε μ .

56

1,50

84,00

2

Αλεύρι (συσκ. 1 Κιλού)

Τεμ.

61

1,00

61,00

3

Αλεύρι Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.)

Τεμ.

16

0,88

14,08

4

Αλουμινόχαρτο 10 μ.

Τεμ.

16

1,62

5

Αυγά

Τεμ.

250

0,22

6

Βανίλιες (συσκ. 5 τεμ.)

Συσκ.

16

0,45

7

Γάλα Εβαπορέ 400 γρ.

Τεμ.

2.483

0,97

2.408,51

8

Γαλατάκια σε δίχτυ (συσκ. 10 τεμ.)

Συσκ.

60

0,88

52,80

9

Ζάχαρη (συσκ. 1 κιλού)

Τεμ.

200

1,20

240,00

10

Καλαμάκια ξύλινα (συσκ. 200 τεμ.)

Συσκ.

20

1,00

20,00

11

Καλαμάκια σπαστά , (συσκ. 100 τεμ.)

Συσκ.

16

0,48

7,68

12

Κασέρι Μαλακό τύπου Γκούντα σε Φέτες

Κιλά

392

7,00

2.744,00

13

Καφές Γαλλικός (Συσκ. 250gr)

Τεμ.

35

3,10

108,50

14

Καφές Ελληνικός (συσκ. 1κιλού)

Τεμ.

40

8,86

354,40

15

Κέικ Διάφορα (400gr)

Τεμ.

104

3,09

321,36

16

Κουλούρια

Κιλά

225

5,13

1.154,25

17

Κριθαράκι (συσκ. 500 γρ.)

Τεμ.

130

2,00

260,00

18

Κρουασάν

Τεμ.

1.420

0,43

610,60

19

Λεμονάδες 1 1/2 λίτρου

Τεμ.

35

1,45

20

Μακαρονάκι Κοφτό (συσκ. 500 γρ.)

Τεμ.

130

2,00

260,00

21

Μαργαρίνη (συσκ. 250gr)

Τεμ.

340

1,11

377,40

22

Μαρμελάδα 400 γρ

Τεμ.

200

2,70

540,00

23

Μέλι (συσκ. 1 κιλού)

Τεμ.

240

9,00

2.160,00

24

Μερέντα (συσκ. 1 κιλού)

Τεμ.

32

3,97

127,04

25

Μπεϊκιν

Τεμ.

16

1,20

19,20

26

Μπισκότα Γεμιστά (200gr)

Τεμ.

90

1,10

99,00

27

Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ (200 gr)

Τεμ.

740

1,37

1.013,80

28

Νές Καφέ (200gr)

Τεμ.

32

5,29

169,28

29

Ντοματοχυμός (500 gr)

Τεμ.

193

0,70

135,10

30

Ξύδι (400 ml)

Τεμ.

152

0,50

76,00

31

Οδοντογλυφίδες (συσκ. 100 τεμ.)

Συσκ.

16

0,80

32

Πάριζα σε Φέτες

Κιλά

35

7,00

33

Πορτοκαλάδες 1 1/2 Λίτρου

Τεμ.

220

1,45

34

Ρύζι συσκ. 500 γρ.

Τεμ.

216

2,00

432,00

35

Σάλτσα Πηχτή (410 gr)

Τεμ.

128

1,55

198,40

36

Σφολιατάκια (συσκ. 16 τεμ)

Τεμ.

64

1,44

92,16

37

Τραχανάς (συσκ. 1 κιλού )

Κιλά

72

5,00

360,00

25,92
55,00
7,20

50,75

12,80
245,00
319,00

38

Τσάι (συσκ. 100 τεμ.)

Συσκ.

25

1,89

47,25

39

Τυρί φέτα

Κιλά

7,78

3.176,75

Τεμ.

408,3
23
170

40

Φακές (συσκ. 500 γρ.)

2,00

340,00

41

Φασόλια (συσκ. 500γρ.)

Τεμ.

56

2,50

140,00

42

Φασόλια Μαυρομάτικα (συσκ. 500γρ.)

Τεμ.

16

2,50

40,00

43

Φιαλάκια 190 gr για μικρό καμινέτο

Τεμ.

35

1,00

35,00

44

Φιάλη 450 gr για μεσαίο καμινέτο

Τεμ.

40

6,50

260,00

45

Φιάλη για Γκαζάκι (Θεόφιλος)

Τεμ.

80

3,80

304,00

46

Φρυγανιές (συσκ. 50Χ4)

Συσκ.

176

1,50

264,00

47

Χαμομήλι (συσκ. 10 φακελ.)

Συσκ.

16

0,88

14,08

48

Χυλοπιτάκι (συσκ. 500 γρ.)

Τεμ.

56

4,00

224,00

49

Χυμοί Φρούτων 1 λίτρου

Τεμ.

176

1,42

249,92

50

Χυμοί Φρούτων (3 γεύσεις) συσκ. 1 λίτρ.

Τεμ.

529

1,42

751,18

51

Ψωμί για τοστ (Μεγ.Συσκ.)

Συσκ. 1.568

1,33

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών του
Τμήματος

2.085,44

Άθροισμα

21.104,40

2.043,45

23.147,85

Φ.Π.Α.

1.899,40

326,95

2.226,35

Σύνολο Τμήματος 2

25.374,20

Οι τιμές προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς ή με βάση τις περσινές τιμές αντίστοιχου είδους .
Ομάδα Ζ: Ελαιόλαδο
CPV: 15 411110-6
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %
Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξαιρετικό
παρθένο
ελαιόλαδο οξύτητας 0-1% , 5
λίτρων

Μον. Μέτρ.
ΤΕΜ.

Ποσότητα
217

Τιμή μον.
23,67

Δαπάνη
5.136,39

5.136,39
Σύνολο με ΦΠΑ 9% 5.598,67

ευρώ

Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β.
Αιγαίου και γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων Τμημάτων και
ομάδων.

Ομάδα Η: Κατεψυγμένα Λαχανικά

CPV: 15 331170-9

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %

Τμήμα 1: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρακάς κατεψυγμένος
Φασολάκια κατεψυγμένα

Μον. Μέτρ.
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

Ποσότητα
393
395

Σύνολο με ΦΠΑ 9% 2.920,33

Τιμή μον.
3,40
3,40

Δαπάνη
1.336,20
1.343,00
2.679,20

ευρώ

Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β.
Αιγαίου και γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων Τμημάτων και
ομάδων.

Ομάδα Θ: Γάλα, τύπου εβαπορέ
CPV: 15 511000-3
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των τιμών του τμήματος
Τμήμα 1 : Δήμος Λέσβου :
Α) Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΚΟΥΤΙΑ
(τεμ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ
χωρίς ΦΠΑ
σε ευρώ (€)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
σε ευρώ (€)

ΦΠΑ 9%
σε ευρώ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
σε ευρώ (€)

Γάλα τύπου εβαπορέ
πλήρες, μη ζαχαρούχο

47.734

0,96

45.824,64

4.124,22

49.948,86

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΚΟΥΤΙΑ
(τεμ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ
χωρίς ΦΠΑ
σε ευρώ (€)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
σε ευρώ (€)

ΦΠΑ 9%
σε ευρώ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
σε ευρώ (€)

Γάλα τύπου εβαπορέ
πλήρες, μη ζαχαρούχο

15.718

0,96

15.089,28

1.358,04

16.447,32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΚΟΥΤΙΑ
(τεμ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ
χωρίς ΦΠΑ
σε ευρώ (€)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
σε ευρώ (€)

ΦΠΑ 9%
σε ευρώ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
σε ευρώ (€)

Γάλα τύπου εβαπορέ
πλήρες, μη ζαχαρούχο

5.568

0,96

5.345,28

Β) Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας

Γ) Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

481,07

5.826,35

Τμήμα 2 : ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΙΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΟΥΤΙΑ
χωρίς ΦΠΑ
σε ευρώ (€)
(τεμ.)
σε ευρώ (€)
Γάλα τύπου εβαπορέ
πλήρες, μη ζαχαρούχο

10.990

0,96

10.550,40

ΦΠΑ 9%
σε ευρώ (€)

949,54

Οι τιμές προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς ή με βάση τις περσινές τιμές αντίστοιχου είδους ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
σε ευρώ (€)
11.499,94

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΗ

CPV

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

15 11 00 00-2

ΟΜ
Α
ΔΑ
Α

ΤΜ ΔΑΠΑΝΗ
Η
ΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1
38.740,00
2
17.081,00

03 31 10 00-2

Β

1
2

4.505,00
3.400,00

1
Γ
Δ

15 81 11 00-7

ΩΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

03 22 12 00-8

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ

16%
0,00

ΦΠΑ
42.226,60
18.618,29

ΟΜΑΔΩΝ
60.844,89

405,45
306,00

0,00

4.910,45
3.706,00

8.616,45

9.350,40

841,54

0,00

10.191,94

2

7.535,68

678,21

0,00

8.213,89

18.405,83

1

28.337,00

2.550,33

0,00

30.887,33

42.646,25

2
1

970,92
4.865,59
0,00
1.899,40
0,00
462,28

0,00
0,00
389,65
0,00
326,95
0,00

11.758,92
61.752,65

0,00

9%
3.486,60
1.537,29

15 80 00 00-6

Ε

2

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

15 41 11 10-6

Ζ

1

10.788,00
54.062,10
2.435,31
21.104,40
2.043,45
5.136,39

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ. ΛΑΧΑΝΙΚΑ

15 33 11 70-9

Η

1

2.679,20

241,13

207.197,93

18.244,74

66.259,20
10.550,40

5.963,33
949,54

284.007,53

25.157,61

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΓΑΛΑ

15 51 10 00-3

Θ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Συντάξασα

1
2

0,00

716,60

87.126,85

5.598,67

5.598,67

2.920,33

2.920,33

226.159,27

226.159,27

72.222,53
11.499,94

83.722,47

309.881,74

309.881,74

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Μυτιλήνη
Αύγουστος 2015

Ε. Αργυρού

716,60

25.374,20

Μ.Βρατσάνος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, Αύγουστος2015
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γρ. Αληγιάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων
κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας
κατώτερης ποιότητας.
Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η συντήρηση και η διακίνηση των προϊόντων να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί
μεταφοράς τροφίμων.
Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες
Υγειονομικές Διατάξεις.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους
και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A
1

2

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ
Είδη
Ε ΙΚρεοπω
ΔΟΣ
ΣΥΣΚ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΑ
1: ΠΑΙΔΙΚΟΙ. ΣΤ -Να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό - λείο χωρίς οποιαδήποτε
ΝΩΠΑ
ξένη οσμή, σπασμένα κόκκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης,
συσκευασμένο.
-Τύπου 65%, σφαγμένα να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς
κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς.
-Το βάρος να κυμαίνεται από 1,1-1,3 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη
-Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό
ξένο σώμα ή ακαθαρσία.
-Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.
-Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6)
-Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ
περί μεταφοράς τροφίμων.
Η μεταφορά τους στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και
απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής.

ΚΙΜΑΣ
ΜΟΣΧΟΥ

-Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α' ποιότητας ( μπούτι), να είναι καθαρισμένο εντελώς από
λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή.
-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
-Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο
με άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου
προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να
φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.
-Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της
κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και
υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ
περί μεταφοράς τροφίμων.

3

ΚΡΕΑΣ
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

-Να είναι από νωπό κρέας Α' ποιότητας (μπούτι ή σπάλα), απαλλαγμένο από οστά, λίπος,
τένοντες κ.λπ., το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος,
χωρίς οσμή και αίματα.
-Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να
φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.
-Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας.
Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία
ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του
χρώματος, της οσμής, και της σύστασης.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και
τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

4

ΚΡΕΑΣ
ΧΟΙΡΙΝΟ

-Να είναι από νωπό κρέας Α' ποιότητας (μπούτι), απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες
κ.λπ., το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς
οσμή και αίματα.
-Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να
φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.
-Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας.
-Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία
ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του
χρώματος, της οσμής, και της σύστασης.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
-Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και
τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

Είδη Ιχθυοπωλείου

ΟΜΑΔΑ
A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Πεσκανδρίτσα

2

Τσιπούρα

3

Μπακαλιάρος

4

Χριστόψαρα

5

Γαλέος

ΣΥΣΚ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-Τα προς προμήθεια νωπά ψάρια να είναι Α' ποιότητας , καλά διατηρημένα ,απαλλαγμένα
από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά .
-Τα ψάρια θα παραδίδονται από τον προμηθευτή την ίδια ημέρα από την αλίευση τους
συσκευασμένα σε κατάλληλη συσκευασία .
-Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα - ψυγεία σε θερμοκρασία καθαρά, απολυμασμένα.

Είδη Αρτοποιείου

ΟΜΑΔΑ

A/A
1

ΕΙΔΟΣ
ΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ

Είδη Οπωρολαχανοπωλείου

ΟΜΑΔΑ

A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Φρούτα
και
λαχανικά

ΣΥΣΚ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
350 -Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα σε φρατζόλα, λευκό, 350 gr.
gr -Θα παρασκευάζονται από αλεύρι Α' ποιότητας
-Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια 350 gr , που να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα
της διάθεσης
-Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση
λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα
πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα
πρέπει να είναι ομοιογενής καθ' όλη την επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να μην
ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος -Το
αρτοπαρασκεύασμα θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να
μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα
γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα
τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων
-Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη της
τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων.
-Το ψωμί που προσκομίζεται για τις δομές του Δήμου θα είναι Φ Ρ Ε Σ Κ Ο .
-Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.

ΣΥΣΚ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-Να είναι Α' ποιότητας, της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές
προδιαγραφές της κατηγορίας.
-Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.
- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα
λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα.
- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο
τόπος παραγωγής.
- Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες
για τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά
και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή.
- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων,
ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα.

Είδη παντοπωλείου (Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί)

ΟΜΑΔΑ
A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Αλάτι

2

Αλεύρι τύπου φαρίνα

3

Αλεύρι
μαλακό

4

Άνθος Αραβοσίτου

5

Αυγά

ΣΥΣΚ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1kg - Ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιση, του θαλασσινού νερού στις, αλυκές
είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να
έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο
θολερότητα και να πληροί τους. όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία του 1 kg.
500 gr - Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, για όλες τις χρήσεις, το οποίο θα περιέχει
επίσης διογκωτικά αρτοποιίας, όπως μπέικιν πάουντερ.
- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή
οργανική ουσία, να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr. , στην οποία θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
1 kg

- Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληρεί τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 1000 γραμμαρίων ,
αεροστεγή με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
- Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%.
- Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς
καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία.
160 gr - Σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλια, βιομηχανικά καθαρισμένο από
κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 160 γραμμαρίων, στην οποία θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Τεμ.

- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά
χωρίσματα.
-Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α' κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους
κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ) , επίσης θα είναι σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του Δήμου.
- Τα αυγά της κατηγορίας Α' πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα.
Β) Αεροθάλαμος: 'Υψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος.
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο
από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς
εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση.
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές.
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο.
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως.
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις:
-Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό
παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής.
-Επί της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου
συσκευασίας για τη χώρα μας GR, η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το
όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το
σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα της κατηγορίας Α'σε κύκλο
διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η
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Βανίλιες
άρωμα

7

Γάλα εβαπορέ

8

Γάλα φρέσκο

9

Γ αλατάκια μερίδες

10

Γ αρύφαλλο

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία συσκευασίας.
- Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της
κείμενης Υγειονομικής νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ».
- Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός
Συσκ. 4 - Φιαλίδια βανίλιας σε σκόνη , βάρους 3 γραμ. ανά τεμάχιο, να πληρεί τους
τεμ
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 4 τεμαχίων.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
400 gr - Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 400 γραμμαρίων με
περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ ( Στερεό Υπόλειμμα Ανευ Λίπους)
ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή
αραίωσης.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι
εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.
- Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής.
- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή
ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.
- Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν
γίνει σύμφωνα με την οδηγία 2/46 Ε.Ε.
1 λίτρο - Το γάλα πρέπει να είναι λευκό γάλα αγελάδας φρέσκο, παστεριωμένο και
ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95
όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α' 224 και του Κώδικα
Τροφίμων.
- Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με
καπάκι, για ευκολία στη χρήση, διάρκειας 7 ημερών.
- Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει
υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή
θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7° C για 15 sec ή
ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί
διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη
ισοδύμανου αποτελέσματος.
- Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική
αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.
- Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε
θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει του 6° C . Να περιέχει λίπος 3,5%, ε ειδικό
βάρος τους 20° C 1028g/l και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%.
Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών,
διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας.
- Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής
τροφίμων) και κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας).
- Η συσκευασία τους γάλακτος πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής. Δεν
πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν
να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του
γάλακτος.
- Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις "παστεριωμένο γάλα", το
σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας,
συντήρησης. Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής θα
πρέπει να είναι ίδια με την ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι
συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ.
Συσκ.
10τεμ
10 gr

- Γάλα σε μερίδες συσκευασία 10 τεμαχίων άριστης ποιότητας με ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου
- Γαρύφαλλο σκόνη ή σπυρί -Συσκευασία 10 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
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Γιαούρτι στραγγιστό

12

Δυόσμος

13

Ζάχαρη άχνη

14

Ζάχαρη

15

Κακάο

16

Καλαμάκια

17

Κανέλλα ξύλο

18

Κέτσαπ

19

Κόρν - φλάουερ

20

Κόρν - φλέικς
Δημητριακά

21

Κριθαράκι

22

Κύμινο

200 gr - Γιαούρτι στραγγιστό Αγελάδος με 4% λιπαρά.
- Πλήρες ή κατά περίπτωση ημιαποβουτυρωμένο, χαρακτηρίζεται το προϊόν , το
οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της
αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση
καλλιέργειας ζύμης, που προκαλεί ειδική γι' αυτό ζύμωση.
- Τυποποιημένη συσκευασία 200 gr, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
30 gr - Δυόσμος τριμμένος
- Συσκευασία 30 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
500 gr - Είδος ζάχαρης με πολύ λεπτούς κόκκους.
- Συσκευασία 500 gr.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
1 kg - Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική.
- Χάρτινη συσκευασία 1 kg
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
125 gr - Κακάο με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα -Συσκευασία 125 gr,
αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
100 - Καλαμάκια σπαστά
τεμ. - Συσκευασία 100 τεμ.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
50 gr - Κανέλα άκοπη.
- Συσκευασία 50 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
500 gr - Συσκευασία γυάλινη ή πλαστική, 500 gr πρόσφατης παραγωγής με
αναγραφόμενα όλα τα συστατικά στοιχεία και ημερομηνία λήξης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
200 gr - Άμυλο Αραβοσίτου -Συσκευασία 200 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
375 gr -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι).
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 375 gr, με ημερομηνία λήξης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
500 gr -Να είναι Α' ποιότητας.
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου.
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
50 gr -Κύμινο τριμμένο
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Μαγιά στιγμής
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Μακαρόνια
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Μαρμελάδα
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Μέλι
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Μπαχάρι
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Μπέικιν - πάουντερ
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Μπεσαμέλ
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Τοματοχυμός
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Ξύδι
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Πιπέρι
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Πιπέρι μαύρο χοντρό
τριμ.
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Πλαστικά Ποτήρια

-Συσκευασία 50 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Συσκευασμένη, με τις απαραίτητες ενδείξεις.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
500 gr -Διάφορα ζυμαρικά (Λαζάνια ψιλά, μακαρόνια, κριθαράκι, χυλοπίτες, κλπ)
-Να είναι Α' ποιότητας
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου.
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
-Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
380 gr -Η μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α' ποιότητας και να
πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π.
-Συσκευασία 380 gr. με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
-Χωρίς προσθήκη συντηρητικών
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
1 kg
-Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό και να πληροί τους
όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις
-Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην ετικέτα
συσκευασίας.
- Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα, ή μεταλλικά ή άλλα κατάλληλα δοχεία
1 kg, εγκεκριμένα για διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης.
50 gr

-Μπαχάρι σπυρί -Συσκευασία 50 gr

- Διογκωτικό υλικό σε σκόνη
-Συσκευασία αεροστεγής 20 gr, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
500 gr -Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι και
να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
-Συσκευασία 500 gr χάρτινη, το άνοιγμα της οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι. Χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
410 gr -Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να
μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-Συσκευασία σε πλαστική φιάλη 410 gr - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα
100 gr -Πιπέρι μαύρο τριμμένο ή σε κόκκους -Συσκευασία 100 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
500 gr

-Πιπέρι μαύρο χοντρό τριμμένο -Συσκευασία 500 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

50 τεμ. -Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης μεγάλα (250 ml) -Συσκευασία 50 τεμ.

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
50 τεμ. -Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης μικρά -Συσκευασία 50 τεμ.
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Ποτήρια πλαστικά
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Ρίγανη

1 kg

37

Ρύζι

1 kg

38

Σφολιάτα

39

Τσάι βουνού

40

Τυρί κίτρινο σκληρό

41

Τυρί φέτα

42

Φακές

-Ρίγανη από αποξηραμένα φύλλα τριμμένη. -Συσκευασία 1 kg
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

-Να είναι Α' ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, μπόνετ κ.λ.π.)
-Αεροστεγής συσκευασία 1 kg, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης του προϊόντος.
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
500 gr -Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής κατασκευής με αναγραφόμενες
προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης -Συσκευασία 500 gr
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Αποξηραμένο τσάι σε ματσάκια -Συσκευασία σε σακούλα
- Να είναι Α' ποιότητας, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα, να μην
παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι σκληρό και εύγεστο και να
έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση, τουλάχιστον 3 μηνών.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του
προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, γ) το βάρος
του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα
HACCP.
- Να είναι Α' ποιότητας, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του
προϊόντος, β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) η επωνυμία και η
έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχομένου, ε) η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα.
- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση
- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία πλαστικά, κατάλληλα για τρόφιμα, σύμφωνα
με τον Κώδικα Τροφίμων, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε
αυτή.
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα
HACCP.
500 gr -Να είναι Α' ποιότητας (ψιλές ή χονδρές)
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης
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Φασόλια

500 gr

44

Φιαλάκια για μικρό
καμινέτο
Φιάλη για πετρογκάζ

190 gr

450 gr

47

Φιάλη για μεσαίο
καμινέτο
Φιλέτο γαλοπούλας
βραστό

48

Φρυγανιά

180 gr

49

Φρυγανιές διπλές (συσκ.
2Χ14=28 τεμ.)

28 τεμ.

50

Φυσικός χυμός
ροδάκινου

330 ml

51

Φυτική μαργαρίνη

250 gr

52

Χυμός λεμονιού

53

Ψωμί για τοστ

45
46

10 kg

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
-Να είναι Α' ποιότητας (ψιλά, μέτρια, γίγαντες)
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
- Φιαλάκια υγραερίου για μικρό καμινέτο
- Βάρος 190 gr
- Φιάλη υγραερίου για πετρογκάζ
- Βάρος 10 kg
- Φιάλη υγραερίου για μεσαίο καμινέτο
- Βάρος 450 gr
- Να είναι Α' ποιότητας, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος να
είναι φρέσκο και εύγεστο.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του
προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, γ) το βάρος
του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
-Φρυγανιά τριμμένη
-Αεροστεγής συσκευασία 180 gr με ημερομηνία λήξης του προϊόντος - Η
συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (σίτο).
-Τυποποιημένη συσκευασία διπλή (2 Χ 14 = 28 τεμ.) ολόκληρες, χωρίς να είναι
σπασμένες και με τρίμματα, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
- Χυμός ροδάκινου σε συσκευασία ατομική χάρτινη τύπου tetrapack 330 ml,
χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα η
ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα αυτών των
συστατικών.
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκεασίας και λήξης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες,
κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή γλυκών και φαγητών, που
συντηρείται στο ψυγείο και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-Θα διατίθεται σε κεσέ 250 gr με ημερομηνία παραγωγής και λήξης .
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

350 gr -Ο χυμός λεμονιού να έχει φυσιολογικό χρώμα αναλλοίωτο σε νόμιμες
προδιαγραφές και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-Συσκευασία σε πλαστική φιάλη 350 gr - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή
ελαττώματα
700 gr -Να είναι πρόσφατης παραγωγής, καλά ψημένο, σε άριστη συσκευασία με
ημερομηνία λήξης.
-Συσκευασία 700 gr.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
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Βανίλιες
άρωμα

Συσκ. 5 τεμ

- Φιαλίδια βανίλιας σε σκόνη , βάρους 3 γραμ. ανά τεμάχιο, να πληρεί τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις.
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 5 τεμαχίων.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
Γάλα εβαπορέ
410 gr
- Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 410 γραμμαρίων με
Είδη παντοπωλείου
(Ζαχάρειος) σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ ( Στερεό Υπόλειμμα Ανευ Λίπους)
ΟΜΑΔΑ
περιεκτικότητα
ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα.
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚ.
ΧΑΡΑΚΤΗ
Ρ Ι Σ Τ Ιγια
Κ Ατον τρόπο ανασύστασης ή
- Να αναγράφονται στη συσκευασία
οδηγίες
Αλάτι
1kg
αραίωσης.
- Ναπροερχόμενο
αναγράφεταιαπό
στη εξάτμιση,
συσκευασία
ημερομηνίανερού
λήξης στις,
του
- Ψιλό, προϊόν
τουηθαλασσινού
προϊόντος
οι επεξεργασία
εκατοστιαίεςτου
περιεκτικότητες
θρεπτικών
συστατικών του
αλυκές είτεκαι
από
ορυκτού άλατος
των αλατωρυχείων.
Θα
προϊόντος.
Η συσκευασία
πρέπει
τους
όρους
υγιεινής.
πρέπει να -έχει
λευκό χρώμα
καινατοπληροί
υδατικό
του
διάλυμα
να εμφανίζει
-ελαφριά
Να διασφαλίζεται
ότι η παραγωγή
του γάλακτος
δεντου
έχειάρθρου
προέλθει
μόνο θολερότητα
και να πληροί
τους. όρους
38 από
του
ζώα
ή ζωοτροφές
που χρησιμοποιούν
μεταλλαγμένα
προϊόντα.
Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες
Κοινοτικέςγενετικώς
και Υγειονομικές
Διατάξεις.
- Να
-διατίθεται
Όλες οι διεργασίες
σχετικά
με την παραγωγή
σε πλαστική
συσκευασία
του 1 kg. και συσκευασία του να έχουν
γίνει
σύμφωνα με
2/46 Ε.Ε.ή ελαττώματα.
- Η συσκευασία
νατην
μη οδηγία
φέρει σχίσματα
Αλεύρι
1 kg
Γαλατάκια
μερίδες
Συσκ. 10τεμ
παράγεται
από αγνές
πρώτες10
ύλες
και να πληρεί
όρους του
- Να
Γάλα
σε μερίδες
συσκευασία
τεμαχίων
άριστηςτους
ποιότητας
με
μαλακό
Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών 6καθώς
και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και
ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον
μηνών εκτός
ψυγείου
Ζάχαρη
1 kg
-Υγειονομικές
Ζάχαρη λευκήΔιατάξεις.
κρυσταλλική.
- Να
- Χάρτινη
παραδίδεται
συσκευασία
από1 kg
τον προμηθευτή σε
συσκευασίες
1000
γραμμαρίων
,
αεροστεγή
με
ένδειξη
ημερομηνίας
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
παραγωγής
και
λήξης
κατανάλωσης.
Το
αλεύρι
θα
πρέπει
να
Καλαμάκια ξύλινα
Συσκ. 200
-Ξύλινα καλαμάκια για σουβλάκια. -Συσκευασία των 200 είναι
τεμ. σίτου
- Η
τύπου
70%.
Να
είναι
αποκλειστικά
και
μόνο
προϊόν
αλέσεως
υγιούς
σίτου
τεμ.
συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
βιομηχανικώς
καθαρισμένου
από 100
πάσα
ανόργανη ή οργανική ουσία. - Η
Καλαμάκια
100 τεμ.
- Καλαμάκια σπαστά
- Συσκευασία
τεμ.
συσκευασία
να
μη
φέρει
σχίσματα
ή
ελαττώματα.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
500 gr
Αλεύρι
φουσκώνει παρασκευασμένο
μόνο του, για όλες
χρήσεις, γάλα,
το οποίο
θα
Αλεύρι
τύπου
φαρίνα
kg
- Να
είναιπου
Α' ποιότητας,
από τις
αγελαδινό
να μην
Κασέρι
μαλακό
περιέχει επίσης
διογκωτικά
αρτοποιίας,
όπωςκαι
μπέικιν
πάουντερ.
Προϊόν
παρουσιάζει
αλλοιώσεις
υφής
και χρώματος
να έχει
υποστεί- επιτυχή
τύπου γκούντα σε
άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή
ωρίμανση.
φέτες
ουσία, να στη
πληρεί
τους όρους
Κώδικα ενδείξεις:
Τροφίμωνα)και
-οργανική
Να αναγράφονται
συσκευασία
οι του
ακόλουθες
το Ποτών,
όνομα
καθώς
και τις ισχύουσες
Κοινοτικές
Υγειονομικές
Διατάξεις.
του
προϊόντος,
β) η επωνυμία
και ηκαι
έδρα
του παραγωγού
- συσκευαστή, γ)
-Ναβάρος
διατίθεται
σε χάρτινη συσκευασία
των 500
gr, με ημερομηνία
το
του περιεχομένου,
δ) η ημερομηνία
παραγωγής
και λήξης.λήξης του
χωρίς σχίσματα
ή ελαττώματα.
-προϊόντος,
Να προέρχεται
από τυροκομεία
με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα
Αλουμινόχαρτο
10 m
-Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία 10 m,
HACCP.
Τεμ.
ΚαφέςΑυγά
Γαλλικός
Συσκ.
250
- Καφές
σε αναλλοίωτηαπό
συσκευασία
250 gr. σε συσκευασία με ατομικά
Να παραδίδονται
τον προμηθευτή
gr
-Τα να
χορηγούμενα
είδη θα ήείναι
Α' κατηγορίας βάσει ποιότητας
-χωρίσματα.
Η συσκευασία
μη φέρει σχίσματα
ελαττώματα
βάσει
κατηγορίας
Μ 53 1grkg.
έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ) , επίσης
Καφές Ελληνικός
Συσκ. 1 kg
-και
Καφές
σεβάρους
αναλλοίωτη
συσκευασία
είναι σύμφωνα
τα σχίσματα
αναγραφόμενα
στα δελτία παραγγελίας του
-θα
Η συσκευασία
να μημε
φέρει
ή ελαττώματα
αυγά
της ποιότητας,
κατηγορίας
Α' πρέπει
να έχουν
Κέικ διάφορα
400 gr
-Δήμου.
Τα κέικ -θαΤα
είναι
άριστης
ατομικά
και φρέσκα,
βάρουςτα400εξής
gr,
χαρακτηριστικά:
από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών.
Α)
καιθα
μεμβράνη
φυσιολογικά,
καθαρά,
άθικτα.από αγνά υλικά και
Κουλούρια
kg
Τα Κέλυφος
κουλούρια
είναι άριστης
ποιότητας
και φρέσκα,
Β)
Αεροθάλαμος:
'Υψος
όχι
μεγαλύτερο
από
6
χιλιοστά
και αμετακίνητος Γ)
σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών.
Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο
Κριθαράκι
500 gr
-Να είναι Α' ποιότητας.
από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου.
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. -Να
εμφανή περίμετρο & απαλλαγμένο από πάσης φύσης ξένα σώματα Ε)
υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση.
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές.
οργανισμούς πιστοποίησης.
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως.
Κρουασάν
70-80 gr
-Κρουασάν ατομικό απλό ή με γέμιση, βάρος 70-80 gr.
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις:
Λεμονάδες
1 % λίτρο
-Λεμονάδα
με ή χωρίς
ανθρακικό,σήμανση
με φυσικάκάθε
αρώματα
λεμονιού,
χωρίς
-Επί
των αυγών.
Η υποχρεωτική
αυγού
με το διακριτικό
χρωστικές
ουσίες, σε
πλαστική
1%
λίτρου
- Ναπαραγωγής.
είναι εμφανής
αριθμό
παραγωγού
γιασυσκευασία
έλεγχο καταγωγής
και
του
τρόπου
-Επί
η
ένδειξη
ημερομηνίας
συσκευασίας
και
λήξης.
της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου
Μακαρονάκι κοφτό
500 gr
-Διάφορα ζυμαρικά
μακαρόνια,
κριθαράκι,
χυλοπίτες,
φιδές κλπ)
-Να
συσκευασίας
για τη ( χώρα
μας GR,
η ποιοτική
κατηγορία,
η κατηγορία
είναι
Α'
ποιότητας
βάρους, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και
-Να
είναι παρασκευασμένα
100% σιμιγδάλι
σκληρού σίτου.
συσκευασίας,
το σήμα τηςαπό
επιχείρησης.
Το διακριτικό
αριθμό σήμα της
κατηγορίας Α'σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία συσκευασίας.
- Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της
κείμενης Υγειονομικής νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ».
- Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός
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Μαργαρίνη

250 gr

22

Μαρμελάδα

400 gr

23

Μέλι

1 kg

24

Μερέντα

1kg

25

Μπέικιν - πάουντερ

26

Μπισκότα γεμιστά

200gr

27

Μπισκότα τύπου
ΜΙΡΑΝΤΑ

200gr

28

Νες καφέ

200gr

29

Ντοματοχυμός

500 gr

30

Ξύδι

400 ml

- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. -Να
υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με
βιταμίνες, κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή γλυκών και
φαγητών, που συντηρείται στο ψυγείο και να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
-Θα διατίθεται σε κεσέ 250 gr με ημερομηνία παραγωγής και λήξης .
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Η μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α' ποιότητας και να
πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π.
-Συσκευασία 400 gr. με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
-Χωρίς προσθήκη συντηρητικών
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
-Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό και να πληροί τους
όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις
-Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην
ετικέτα συσκευασίας.
- Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα, ή μεταλλικά ή άλλα κατάλληλα
δοχεία 1 kg, εγκεκριμένα για διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
-Πραλίνα φουντουκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι , κακάο και
γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη 1 kg.
-Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος .
- Διογκωτικό υλικό σε σκόνη
-Συσκευασία αεροστεγής 20 gr, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες.
-Συσκευασία 200 gr, αεροστεγής με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και
λήξης. - Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες.
-Συσκευασία 200 gr, αεροστεγής με ημερομηνία παραγωγής και λήξης - Η
συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
- Καφές σε αναλλοίωτη, αεροστεγή συσκευασία 200gr με ημερομ. λήξης
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι
και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
-Συσκευασία 500 gr χάρτινη, το άνοιγμα της οποίας δεν απαιτεί ανοιχτήρι. Χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
-Η συσκευασία να είναι αεροστεγής με ημερομηνία λήξης
-Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού
(να μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π., καθώς και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. -Συσκευασία σε
πλαστική φιάλη 400ml
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Οδοντογλυφίδες

Συσκ. 100
τεμ

32

Πάριζα σε φέτες

33

Πορτοκαλάδες

34

Ρύζι

500gr

35

Σάλτσα πηχτή

410 gr

36

Σφολιατάκια

Συσκ. 16
τεμ.

37

Τραχανάς

38

Τσάι

39

Τυρί φέτα

40

Φακές

1 % λίτρο

1 kg

Συσκ. 100
τεμ.

500 gr

- Οδοντογλυφίδες σε συσκευας των 100 τεμ. χωρίς σχίσματα ή ελαττώματα
- Να είναι Α' ποιότητας, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και
χρώματος, να είναι φρέσκο και εύγεστο .
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα
του προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, γ)
το βάρος του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
-Μη αλκοολούχο αναψυκτικό, σε συσκευασία πλαστική 1 % λίτρου - Να
είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.
-Να είναι Α' ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, μπόνετ κ.λ.π.)
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
-Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους
χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού
αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις , να έχει πολτώδη
και ομοιογενή σύσταση χρώμα ερυθρό και να είναι πρόσφατης παραγωγής
τελευταίας εσοδείας.
-Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία συσκευασίας και η ημερομηνία λήξης.
.-Προϊόν κατεψυγμένο αρίστης ποιότητος, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, τυποποιημένο σε συσκευασία 16 τεμ.
- Εξωτερικά στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται η προέλευση, η
ημερομηνία κατάψυξης και η ημερομηνία λήξης.
-Ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι και γάλα αγελάδοε, με σχήμα κοκκώδς και
ακανόνιστο.
-Η συσκευασία να είναι αεροστ3εγής του 1 κιλού και να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
-Τσάι αρίστης ποιότητος τυποποιημένο σε φακελάκια, σε συσκευασία των
100 τεμαχίων. -Εξωτερικά στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται η
χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης .
- Να είναι Α' ποιότητας, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα.
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα
του προϊόντος, β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) η
επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, δ) το βάρος του
περιεχομένου, ε) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα.
- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και
γεύση
- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία πλαστικά, κατάλληλα για τρόφιμα,
σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής
και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να
διατηρούνται μέσα σε αυτή.
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα
HACCP.
-Να είναι Α' ποιότητας (ψιλές ή χονδρές)
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης
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ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
Φασόλια
500 gr
-Να είναι Α' ποιότητας (ψιλά, μέτρια, γίγαντες)
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
Φασόλια
500 gr
-Να είναι Α' ποιότητας
Μαυρομάτικα
-Αεροστεγής συσκευασία 500 gr, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής και
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
190 gr
- Φιαλάκια υγραερίου για μικρό καμινέτο
Φιαλάκια για μικρό
- Βάρος 190 gr
καμινέτο
450
gr
- Φιάλη υγραερίου για μεσαίο καμινέτο
Φιάλη για μεσαίο
- Βάρος 450 gr
καμινέτο
Φιάλη για γκαζάκι Θεόφιλος
- Φιάλη υγραερίου για το συγκεκριμένο γκαζάκι Θεόφιλος
Φρυγανιές
Συσκ. 50Χ4 -Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (σίτο).
(συσκ.50Χ4)
-Τυποποιημένη συσκευασία ( 50 Χ 4 ) ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες
και με τρίμματα, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
Χαμομήλι
Συσκ. 10 τεμ -Χαμομήλι αρίστης ποιότητος τυποποιημένο σε φακελάκια, σε συσκευασία
των 10 τεμαχίων.
-Εξωτερικά στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης
και η ημερομηνία λήξης .
Χυλοπιτάκι
500 gr
-Ζυμαρικό -Να είναι Α' ποιότητας
-Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου.
- Συσκευασία αεροστεγής 500 gr, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. -Να
υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
Χυμοί Φρούτων
1 λίτρο
-Χυμός διαφόρων φρούτων σε συσκευασία χάρτινη τύπου tetrapack 1
λίτρου χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην
ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή
μείγμα αυτών των συστατικών.
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
1
λίτρο
-Χυμός διαφόρων φρούτων ανάμικτος (3 γεύσεις) σε συσκευασία χάρτινη
Χυμοί Φρούτων (3
τύπου tetrapack 1 λίτρου χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να
γεύσεις)
αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων,
πολτό φρούτων ή μείγμα αυτών των συστατικών.
- Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα
Ψωμί για τοστ
Μεγάλη
-Να είναι πρόσφατης παραγωγής, καλά ψημένο, σε άριστη συσκευασία με
ημερομηνία λήξης.
συσκ.
-Μεγάλη συσκευασία.
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα

ΟΜΑΔΑ : Ελαιόλαδο

A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Ελαιόλαδο

ΣΥΣΚ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
5 -Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο»
λίτρα -Να είναι οξύτητας 0-1%
-Συσκευασία μεταλλική 5 λίτρων, στην οποία θα αναφέρεται η ονομασίά, η κατηγορία, το
καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία
ελάχιστης διατηρησιμότητας και οι συνθήκες διατήρησης.

ΟΜΑΔΑ : Κατεψυγμένα Λαχανικά
A/A
1

2

ΕΙΔΟΣ
Φασολάκια

Αρακάς

ΣΥΣΚ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-Να είναι Α' ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές
της κατηγορίας.
-Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών
χαρακτήρων, σύμφωνα τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά
χωρίς μαραμένα φύλλα .
-Τα είδη να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα
και να μην είναι μεταλλαγμένα.

ΟΜΑΔΑ: Γάλα τύπου εβαπορέ
Τμήμα 1: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τμήμα 2: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
A/A
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1
γάλα
410 Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) , μη ζαχαρούχο, αποστειρωμένο.Η πρώτη ύλη
ΓΡΑΜ. (νωπό γάλα αγελαδινής προέλευσης) για την παρασκευή του συμπυκνωμένου
γάλακτος να πληροί τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
και να έχει την απαραίτητη ποιότητα σε φυσικοχημικά και μικ ροβιολογικά
χαρακτηριστικά, ώστε να δώσει ένα άριστο προϊόν (συμπυκνωμένο γάλα), χωρίς
ελαττώματα.
Να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και αποστείρωση.
Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να είναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή
άλλες αποθέσεις) και το λίπος του να μην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώμα,
μέσα στα κουτιά.
Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
Να μην παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα
των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του, πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν
ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.
Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου
γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.
Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO
9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙπροσφορών
& Προέλευση
αγαθών
- ΗΚατάθεση
συσκευασία
τους γάλακτος
πρέπειτων
ναπροσφερομένων
πληρεί τους όρους
υγιεινής. Δεν πρέπει να
απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο
1.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
υποχρεούνται
να διευκρινίσουν
«επακριβώς»
για ποια ή ποιες Δ.Ε. και για
την ανθρώπινη
υγεία ή να αλλοιώσει
τη σύσταση
του γάλακτος.
ποιους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς
επιθυμούν
παραδίδουν ταοιείδη
για τα οποία
θα καταθέσουν
- Στησταθμούς
συσκευασία
πρέπει να
να αναγράφονται
ενδείξεις
"παστεριωμένο
γάλα",προσφορά
το σήμα
(σύμφωνα με τους πίνακες των Παιδικών-Βρεφ/κων Σταθμών , που αναφέρονται στην μελέτη) . Το κριτήριο επιλογής
καταλληλότητας
του
προϊόντος,
καθώς
και
η
διάρκεια
θερμοκρασίας,
συντήρησης.
αναδόχου σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς σε ίδια ή ίδιες Δ.Ε. θα είναι η χαμηλότερη τιμή συγκριτικά στην ομάδα. Η
αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει να είναι ίδια με την
ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
υποχρεούνται
να αναφέρουν
ελλειποβαρείς,
χτυπημένες
κλπ. στις προσφορές τους την χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα
κοινοτικής προέλευσης.
3. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του,
καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.
4. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί
ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού

5. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός
των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση
του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται
την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
Παραλαβή των προσφερόμενων αγαθών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια κάθε φορά επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 28
του ΕΚΠΟΤΑ.
1.

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη, δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και

αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα
αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση των Δ.Σ. των
φορέων, τα εν λόγω είδη κριθούν κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.
2. Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή των με άλλα που να πληρούν
επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.
3. Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προς παράδοση
προϊόντων.
Αναλυτικά :
• Η μεταφορά των ειδών γίνεται στο χώρο των υπηρεσιών με καθαρά και απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή. Ειδικά
για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα όργανα ψυγεία.
•

Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και ο ΕΦΕΤ.

•

Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα.

•

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους ζητηθεί.

•

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που
υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων.

•

Η Επιτροπή παραλαβής έχει ως αντικείμενο:

1. Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής.
2. Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία.
3. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους τροφίμων.
4. Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά.
5.

Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1-3) η επιτροπή έχει το δικαίωμα απόρριψης των
ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Σε άλλη περίπτωση το Νομικό Πρόσωπο έχει
το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.

•

Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής για το αν τηρούνται
τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά μεταφοράς των
τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην
Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος.

•

Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον συγκεκριμένο είδος
δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση (τουλάχιστον μία εργάσιμη
ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας) προκειμένου να μη φέρει ευθύνη.

•

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος τότε ο κάθε φορέας έχει το δικαίωμα να το αγοράζει
(αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή.

•

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται «δελτία αποστολής» ανά ομάδα ειδών, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται
αντίστοιχα τιμολόγια, με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου. (τιμές μονάδος

ή ποσοστό έκπτωσης). Τα τιμολόγια πώλησης για τα είδη, για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης, θα
συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης .

•

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που δεν δύναται να
πραγματοποιήσει την παραγγελία, οφείλει εγγράφως να ενημερώσει την Υπηρεσία, αναφέροντας τους λόγους, το
αργότερο μία ημέρα μετά την παραγγελία.

•

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το γάλα σε ποσότητες, που οι φορείς θα του ορίζουν κάθε φορά. Το γάλα
θα παραδίδεται στους καθορισμένους τόπους παράδοσης, μετά από συννενόηση με την υπηρεσία. Σε περίπτωση που
ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή προσκομίσει μικρότερη ποσότητα, τότε ο Δήμος έχει το
δικαίωμα να αγοράσει αυτά απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μυτιλήνη
Σεπτέμβριος 2015
Η Συντάξασα

Αργυρού Ευαγ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Μυτιλήνη
Σεπτέμβριος 2015
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος
Προμηθειών
Βρατσάνος Μάρκος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη
Σεπτέμβριος 2015
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης

Αληγιάννης Γρηγ.
Γρηγόριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΙΝΑΚΕΣ

«ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: έδρες τους

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1

παρθένο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ €
2.325,00

2
3
4
5
6

(συσκ. 5 λίτρων).
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά –
φρούτα) φρέσκα.
Είδη παντοπωλείου.
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).
Νωπά ψάρια
Είδη αρτοποιείου

Κατ’ αποκοπή

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
ΔΑΠΑΝΗ: 69.757,65€
Φ.Π.Α. 9%: 6.278,19€
ΣΥΝΟΛΟ: 76.035,84€

14.250,00
31.482,65
16.125,00
1.875,00
3.700,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Γέρα Λέσβου

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1
παρθένο
(συσκ. 5 λίτρων).
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά –
φρούτα) φρέσκα.
Είδη παντοπωλείου.
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).
Νωπά ψάρια
Είδη αρτοποιείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ €
211,39

Κατ’ αποκοπή

1.275,00

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή

4.500,00
2.850,00
335,00
640,00

ΔΑΠΑΝΗ: 9.811,39€
Φ.Π.Α. 9%: 883,025€
ΣΥΝΟΛΟ: 10.694,42€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πολιχνίτος Λέσβου

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1
παρθένο
(συσκ. 5 λίτρων).
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά –
φρούτα) φρέσκα.
Είδη παντοπωλείου.
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).
Νωπά ψάρια
Είδη αρτοποιείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ €
270,00

Κατ’ αποκοπή

370,00

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή

1.695,00
920,00
270,00
275,00

ΔΑΠΑΝΗ: 3.800,00€
Φ.Π.Α. 9%: 342,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 4.142,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ
Δ/νση Σταθμού: Αγιάσος Λέσβου

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1
παρθένο
(συσκ. 5 λίτρων).
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά –
φρούτα) φρέσκα.
Είδη παντοπωλείου.
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).
Νωπά ψάρια
Είδη αρτοποιείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ €
250,00

Κατ’ αποκοπή

1.400,00

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή

2.500,00
2.400,00
250,00
600,00

ΔΑΠΑΝΗ: 7.400,00€
Φ.Π.Α. 9%: 666,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 8.066,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Δ/νση Σταθμού: Πλωμάρι Λέσβου

Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1
παρθένο
(συσκ. 5 λίτρων).
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά –
φρούτα) φρέσκα.
Είδη παντοπωλείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ €
250,00

Κατ’ αποκοπή

1.400,00

Κατ’ αποκοπή

2.500,00

4
5
6

Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).
Νωπά ψάρια
Είδη αρτοποιείου

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή

2.400,00
250,00
600,00

ΔΑΠΑΝΗ: 7.400,00€
Φ.Π.Α. 9%: 666,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 8.066,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/νση Σταθμού: Αγίας Παρασκευής Λέσβου

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1
παρθένο
(συσκ. 5 λίτρων).
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά –
φρούτα) φρέσκα.
Είδη παντοπωλείου.
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).
Νωπά ψάρια
Είδη αρτοποιείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ €
250,00

Κατ’ αποκοπή

1.400,00

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή

2.500,00
2.400,00
250,00
600,00

ΔΑΠΑΝΗ: 7.400,00€
Φ.Π.Α. 9%: 666,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 8.066,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Δ/νση Σταθμού: Καλλονή Λέσβου
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ €
1
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1
παρθένο Κατ’ αποκοπή
230,00
(συσκ. 5 λίτρων).
2
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά – Κατ’ αποκοπή
1.350,00
φρούτα) φρέσκα.
3
Είδη παντοπωλείου.
Κατ’ αποκοπή
2.250,00
4
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).
Κατ’ αποκοπή
2.200,00
5
Νωπά ψάρια
Κατ’ αποκοπή
200,00
6
Είδη αρτοποιείου
Κατ’ αποκοπή
600,00
ΔΑΠΑΝΗ: 6.830,00€
Φ.Π.Α. 9%: 614,70€
ΣΥΝΟΛΟ: 7.444,70€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ
Δ/νση Σταθμού: Πέτρα Λέσβου

Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1
παρθένο
(συσκ. 5 λίτρων).
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά –
φρούτα) φρέσκα.
Είδη παντοπωλείου.
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ €
230,00

Κατ’ αποκοπή

1.350,00

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή

2.250,00
2.200,00

5
6

Νωπά ψάρια
Είδη αρτοποιείου

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή

200,00
600,00

ΔΑΠΑΝΗ: 6.830,00€
Φ.Π.Α. 9%: 614,70€
ΣΥΝΟΛΟ: 7.444,70€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΣΟΥ -ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ερεσό

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1 έξτρα παρθένο
(συσκ. 5 λίτρων).
Είδη οπωροπωλείου (Κηπευτικά –
φρούτα) φρέσκα.
Είδη παντοπωλείου.
Είδη κρεοπωλείου (πουλερικά, κρέατα).
Νωπά ψάρια
Είδη αρτοποιείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ €
270,00

Κατ’ αποκοπή

367,00

Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή
Κατ’ αποκοπή

1.700,00
920,00
135,00
275,00

ΔΑΠΑΝΗ: 3.667,00€
Φ.Π.Α. 9%: 330,03€
ΣΥΝΟΛΟ: 3.997,03€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου:

Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ

Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποντικός μοσχαρίσιου κρέατος (άοστο)
Σπάλα μοσχαρίσιου κρέατος (άοστο)
Μπούτι μοσχαρίσιου κρέατος (άοστο)
Κοτόπουλο νωπό τύπου 65%

ΤΜΗΜΑ
ΣΦΑΓΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Τμήμα 2 : «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»

Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κιμάς μόσχου (σπάλα)
Σπάλα μοσχαρίσιου κρέατος (άοστο)
Χοιρινό
Κοτόπουλο νωπό τύπου 65%

ΤΜΗΜΑ
ΣΦΑΓΕΙΟΥ

Ο προσφέρων
(Σφραγίδα και υπογραφή)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ομάδα B: Είδη Ιχθυοπωλείου ( νωπά)
Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πεσκανδρίτσα
Τσιπούρα
Μπακαλιάρος
Χριστόψαρα
Γαλέος
Κολιός
Κεφάλια

ΒΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Ο προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Τμήμα 2: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πεσκανδρίτσα
Τσιπούρα
Μπακαλιάρος
Χριστόψαρα
Γαλέος

ΒΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Ο προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Ομάδα Γ: Είδη Αρτοποιείου
Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα
σε φρατζόλα λευκό των 350
gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΟΣ

Ο προσφέρων
(Σφραγίδα και υπογραφή)

Α/Α
1

Τμήμα 2: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»
ΕΙΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα
σε φρατζόλα λευκό των 350
gr.
Ο προσφέρων
(σφραγίδα & υπογραφή)

Ομάδα Δ: Είδη Ωπωρολαχανοπωλείου
Τμήμα 1: Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΕΙΔΟΣ
Αγγούρια
Πατάτες εγχώριες
Κρεμμύδια ξηρά
Λεμόνια
Σέλινο
Καρότα
Μαρούλι σαλάτα
Λάχανο
Κολοκύθια
Ντομάτες
Σκόρδα
Μαϊντανός
Άνηθος
Πιπεριά πράσινη
Πορτοκάλια
Μπανάνες
Μήλα Στάρκιν Α΄ποιότητας
Μήλα γκόλντεν Α΄ποιότητας
Φράουλες
Πεπόνια
Καρπούζια
Ροδάκινα
Αχλάδια
Μανταρίνια
Σπανάκι
Κρεμμύδια φρέσκα
Φασόλες πράσινες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο προσφέρων
(Σφραγίδα και υπογραφή)
Τμήμα 2: «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή»

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ΕΙΔΟΣ
Πατάτες εγχώριες
Κρεμμύδια ξηρά
Λεμόνια
Σέλινο
Καρότα
Μαρούλι σαλάτα
Λάχανο
Κολοκύθια
Ντομάτες
Σκόρδα
Μαϊντανός
Άνηθος
Πιπεριά πράσινη
Πορτοκάλια
Μήλα Στάρκιν Α΄ποιότητας
Πεπόνια
Καρπούζια
Ροδάκινα
Αχλάδια
Μανταρίνια
Σπανάκι
Κρεμμύδια φρέσκα
Φασόλες πράσινες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Προσφέρων
Σφραγίδα / υπογραφή

Ομάδα Ε: Είδη Παντοπωλείου
Τμήμα 1: Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Αλάτι συσκ. 1 κιλού

2

Αλεύρι φαρίνα συσκ. 500 γρ.

3

Αλεύρι μαλακό συσκ. 1 κιλού

4

Άνθος Αραβοσίτου συσκ. 160 γρ.

5

Αυγά

6

Βανίλια συσκ. 4 τεμ.

7
8

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) συσκ.
410 γρ.
Γάλα φρέσκο πλήρες παστεριωμένο 1λίτρ

9

Γαλατάκια μερίδες

10

Γαρύφαλλο 10 γρ.

11

Γιαούρτι στραγγιστό 200 γρ.

12

Δυόσμος τριμμένος 30 γρ.

13

Ζάχαρη άχνη 500 γρ.

14

Ζάχαρη λευκή συσκ 1 κιλού

15

Κακάο 125 γρ.

16

Καλαμάκια 100 τεμ.

17

Κανέλλα ξύλο 50 γρ.

18
19

Κέτσαπ σε συσκ. φιάλης γυάλινης ή πλαστικής
500 γρ.
Κόρν - φλάουερ 200 γρ.

20

Κόρν - φλέικς συσκ. 375 γρ.

21

Κριθαράκι διάφορα συσκ. 500 γρ.

22

Κύμινο συσκ. 50 γρ.

ΒΑΡΟΣ
ΧΩΡΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΙΑ

ΜΑΡΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

23

Μαγιά στιγμής

24

Μακαρόνια διάφορα συσκ. κιλού

25

Μαρμελάδα φρούτων 380 γρ.

26

Μέλι 1 κιλού

27

Μπαχάρι σπυρί 50 γρ.

28

Μπέικιν - πάουντερ

29

Μπεσαμέλ

30

Ντομάτα τύπου Πουμαρό συσκ. 500 γρ

31

Ξύδι συσκ. 410 γρ.

32

Πιπέρι 100 γρ.

33

Πιπέρι μαύρο χοντρό τριμ. συσκ.500 γρ.

34
35

Πλαστικά Ποτήρια μεγάλα (συσκ.
50τεμ.)
Ποτήρια πλαστικά μικρά (συσκ. 50 τεμ.)

36

Ρίγανη συσκ. 1 κιλού

37

Ρύζι Καρολίνα συσκ. 1 κιλού

38

Σφολιάτα συσκ. 500 gr.

39

Τσάι βουνού

40

Τυρί κίτρινο σκληρό

41

Τυρί φέτα ελληνική

42

Φακές ψιλές ή χοντρές (500 γρ.)

43

Φασόλια ψιλά,μέτρια,γίγαντες 500 γρ.

44

Φιαλάκια 190 gr για μικρό καμινέτο

45

Φιάλη 10 kg για πετρογκάζ

46

Φιάλη 450 gr για μεσαίο καμινέτο

47

Φιλέτο γαλοπούλας βραστό

48

Φρυγανιά τρίμμα 180 γρ.

49

Φρυγανιές διπλές (συσκ. 2Χ14=28 τεμ.)

50
51

Φυσικός χυμός ροδάκινου χάρτ. συσκ.
330ml
Φυτική μαργαρίνη συσκ. 250 γρ.

52

Χυμός λεμονιού 350 γρ.

53

Ψωμί για τοστ 700 γρ.

1

Ο Προσφέρων

Σφραγίδα/υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ομάδα Ε: Είδη Παντοπωλείου
Τμήμα 2: ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ
Α/
ΕΙΔΟΣ
Α
1
Αλάτι (συσκ. 1 κιλού)
2

Αλεύρι (συσκ. 1 Κιλού)

3

Αλεύρι Φαρίνα (συσκ. 500γρ.)

4

Αλουμινόχαρτο 10 μ.

5

Αυγά

6

Βανίλιες (συσκ. 5 τεμ.)

7

Γάλα Εβαπορέ 400 γρ.

8

Γαλατάκια σε δίχτυ συσκ.10τεμ

9

Ζάχαρη (συσκ. 1 κιλού)

10

Καλαμάκια ξύλινα συσκ. 200 τεμ

11

Καλαμάκια σπαστά,συσκ.100τεμ

12

Κασέρι Μαλακό τύπου Γκούντα

13

Καφές Γαλλικός (Συσκ. 250gr)

14

Καφές Ελληνικός (συσκ. 1κιλού)

15

Κέικ Διάφορα (400gr)

16

Κουλούρια

17

Κριθαράκι (συσκ. 500 γρ.)

18

Κρουασάν

19

Λεμονάδες 1 1/2 λίτρου

20

Μακαρονάκι Κοφτό συσκ. 500gr

21

Μαργαρίνη (συσκ. 250gr)

22

Μαρμελάδα 400 γρ

ΒΑΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

23

Μέλι (συσκ. 1 κιλού)

24

Μερέντα (συσκ. 1 κιλού)

25

Μπεϊκιν

26

Μπισκότα Γεμιστά (200gr)

27

Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ 200 gr

28

Νές Καφέ (200gr)

29

Ντοματοχυμός (500 gr)

30

Ξύδι (400 ml)

31

Οδοντογλυφίδες (συσκ. 100 τεμ.)

32

Πάριζα σε Φέτες

33

Πορτοκαλάδες 1 1/2 Λίτρου

34

Ρύζι συσκ. 500 γρ.

35

Σάλτσα Πηχτή (410 gr)

36

Σφολιατάκια (συσκ. 16 τεμ)

37

Τραχανάς (συσκ. 1 κιλού )

38

Τσάι (συσκ. 100 τεμ.)

39

Τυρί φέτα

40

Φακές (συσκ. 500 γρ.)

41

Φασόλια (συσκ. 500γρ.)

42

Φασόλια Μαυρομάτικα 500 gr

43

Φιαλάκια 190 gr (μικρό καμινέτο)

44

Φιάλη 450 gr (μεσαίο καμινέτο)

45

Φιάλη για Γκαζάκι (Θεόφιλος)

46

Φρυγανιές (συσκ. 50Χ4)

47

Χαμομήλι (συσκ. 10 φακελ.)

48

Χυλοπιτάκι (συσκ. 500 γρ.)

49

Χυμοί Φρούτων 1 λίτρου

50

Χυμοί Φρούτων 3 γεύσεις 1 λίτρ

51

Ψωμί για τοστ (Μεγ.Συσκ.)

(Τόπος / ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή/σφραγίδα)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ομάδα Ζ: Ελαιόλαδο
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΒΑΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο
οξύτητας 0-1% 5 λίτρων σε
μεταλλική συσκευασία

(Τόπος / ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα και υπογραφή)

Ομάδα Η: Κατεψυγμένα λαχανικά

Α/Α

Τμήμα 1: ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ
ΕΙΔΟΣ

1 Φασολάκια καταψυγμένα
2

Αρακάς καταψυγμένος

ΒΑΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Ομάδα Θ : Γάλα τύπου εβαπορέ
Τμήμα 1: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

ΒΑΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Λευκό αγελαδινό γάλα τύπου
εβαπορέ, σε συσκευασία 410 γρ .

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Τμήμα 1: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

ΒΑΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Λευκό αγελαδινό γάλα τύπου
εβαπορέ, σε συσκευασία 410 γρ .

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα και υπογραφή)

ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

