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Αριθμ. Πρωτ: 18682 

Ταχ. Δ/νση  : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 

Ταχ. Κώδικας  : 69132 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 
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ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 3. 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθ. 16624/23-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007086157 2020-07-27) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την 

Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης 

««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ 

ΡΟΔΟΠΗΣ» (MIS 5029596) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), συνολικής εκτιμώμενης aξίας: 

1.886.568,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 74/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Το από 19-08-2020 υποβαλλόμενο ερώτημα μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

από υποψήφιο οικονομικό φορέα για παροχή διευκρινίσεων. 

5. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31η Αυγούστου 2020.  

 

Ερώτημα 1ο 

Στην παρ. 2.4.3.2. (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) της Διακήρυξης, στη σελ. 48 προβλέπεται ότι Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς για το είδος του νωπού κοτόπουλου απαιτείται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το υπό προμήθεια κρέας πουλερικών θα αναφέρεται σε 

ημερομηνία σφαγής μικρότερη των 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, ενώ αντίθετα 

στη σελ. 46 διευκρινίζεται ότι ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ. Τελικά τι 
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ισχύει και ποιο διάστημα θα πρέπει να δηλώνεται στην σχετική υπεύθυνη δήλωσή μας, 3 ή 6 

ημέρες; 

 

Απάντηση 1η  

Όπως αναφέρεται στο ερώτημα και στους όρους διακήρυξης όσον αφορά την προσφορά για το είδος 

του νωπού κοτόπουλου η ημερομηνία σφαγής θα πρέπει να είναι μικρότερη των 3 ημερών από την 

ημερομηνία παράδοσης, και ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ.  

Όσον αφορά την Υ.Δ. θα πρέπει να δηλώνεται ότι το υπό προμήθεια κρέας πουλερικών θα 

αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής μικρότερη των 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στην 

αναθέτουσα αρχή. Όπως αναφέρεται και στις διευκρινίσεις το χρονικό διάστημα από την σφαγή μέχρι 

και την ημερομηνία παράδοσης στον ωφελούμενο για κατανάλωση δεν θα ξεπερνάει τις 6 ημερες.  

 

Ερώτημα 2ο 

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών, όπως αναφέρονται στη διακήρυξη και συγκεκριμένα 

για το είδος Κονσέρβα Τόνος, στη σελ. 31 της Διακήρυξης, αναφέρεται στην επικεφαλίδα 

«ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΦΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ», ενώ αμέσως παρακάτω αναφέρεται 

«Κονσέρβα τόνου σε νερό». Επίσης και στους σχετικούς πίνακες των ειδών, τόσο στη 

Διακήρυξη όσο και στη Μελέτη αναφέρεται «ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΦΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ». 

Ποιο είδος απαιτείται τελικά;  

Απάντηση 2η  

Το είδος το οποίο ζητείται από την διακήρυξη και για το οποίο έχει προϋπολογιστεί η εκτιμώμενη 

δαπάνη είναι η κονσέρβα τόνο σε φυτικό έλαιο. Εκ παραδρομής αναγράφεται στην συνέχεια στις 

προδιαγραφές κονσέρβα τόνο σε νερό. 

 

Ερώτημα 3ο 

Στην παρ. 2.2.9.1 (Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών) της Διακήρυξης, ορίζεται 

μεταξύ άλλων ότι προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και 

στο κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» στην παρ. Β5 

προβλέπεται ότι «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι προσωρινοί ανάδοχοι προσκομίζουν τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως απαιτούνται από την 

παρούσα) κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς. Επειδή, 

σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αμφισημία, τελικά τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που 
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προβλέπονται στην παρ. 2.2.7 της διακήρυξης, πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά ή στο στάδιο 

της κατακύρωσης; 

Απάντηση 3η 

Όπως αναφέρεται ρητά στην σελ. 40 της διακήρυξης τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης θα προσκομιστούν κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς. 

 

Ερώτημα 4ο 

Εφόσον ο οικονομικός φορέας μας προτίθεται να στηριχθεί σε ικανότητα τρίτου όσον 

αφορά μόνο την επαγγελματική ικανότητα και δη για την πλήρωση της προϋπόθεσης της 

εκτέλεσης 3 τουλάχιστον συμβάσεων προμηθειών, διευκρινίστε μας ,λόγω της αναφοράς στην 

παράγραφο 2.2.8 «…….(α) να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι 

φορείς στην ικανότητα των οποίων προτίθενται να στηριχθούν πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής ή εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (ΕΕΕΣ και λοιπά κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά)…..» σε ποια δικαιολογητικά αναφέρεστε εκτός του ΕΕΕΣ και σε ποιο στάδιο 

πρέπει να κατατεθούν (της συμμετοχής ή της κατακύρωσης). 

 

Απάντηση 4η  

Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης στην παρ. 2.2.8 εφφόσον οι οικονομικοί φορείς 

επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα τρίτων, υποχρεούνται με την 

προσφορά τους σωρευτικά: (α) να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων προτίθενται να στηριχθούν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (ΕΕΕΣ και λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά – ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ) και (β) να αποδείξουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της με την προσκόμιση 

ιδιωτικού συμφωνητικού, σχετικής δέσμευσης μεταξύ του οικονομικού φορέα και του επικαλούμενου 

τρίτου. 

Επιπλέον τούτου σας γνωρίζουμε πως τα σχετικά δικαιολογητικά είναι αυτά που περιγράφονται στα 

κριτήρια επιλογής βάσει των οποίων πραγματοποιείται η αξιολόγηση. Λόγω του ερωτήματος το οποίο 

αφορά την πλήρωση του όρου των 3 συμβάσεων προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά βάσει της 

παρ. 2.2.6 περ. 1 και 2.2.9.2 Β4 της διακήρυξης  

            Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης  

                       Οικονομικών Υπηρεσιών 

                       Μαρία Γκιουλέ 

                     ΠΕ Πληροφορικής 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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