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ΜΜΜΠΠΠΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΣΣΣ ΚΚΚΡΡΡΕΕΕΑΑΑΣΣΣ ΑΑΑ...ΕΕΕ...&&&ΒΒΒ...ΕΕΕ... 
Βιομηχανικό Σφαγείο Ημαθίας 

  
 
 
 
 
Βέροια,12/10/2020 
 
 
Προς 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Τμήμα Προμηθειών 
 
 
Σχετικά με την υπ’αριθμ οικ.. 507764 (10941)/18-9-2020 διακήρυξη σας, με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων στο 
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: ΤΜΗΜΑ Α: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, 
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.232.169,57 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(1.090.415,54 € άνευ Φ.Π.Α.), και με συστημικό αριθμό 99495 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα εξής: 
 
 
 
Ερώτημα 1 
 
Στην παράγραφο 2.2.5.Α της διακήρυξης σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
αναφέρεται: 
 
«Α) Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2017, 2018, 2019) μέσο γενικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον 
διπλάσιο του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).». 
 
Επειδή θεωρούμε την ανωτέρω απαίτηση χρηματοοικονομικής ικανότητας υπερβολική, παρακαλούμε 
διευκρινίστε μας ποιον σκοπό εξυπηρετεί η ύπαρξή της.  
 
 
Ερώτημα 2 
 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής ευθύνης  έναντι τρίτων που 
απαιτείται (2.2.5.Γ), μπορεί να εκδοθεί στο όνομα ενός μόνο μέλους της Ένωσης, ή σε περίπτωση που κάποιο 
μέλος της Ένωσης διαθέτει ήδη τέτοιο συμβόλαιο, αρκεί και για τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και επίσης θα 
πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά ή στο στάδιο της κατακύρωσης; 
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Ερώτημα 3 
 
Σύμφωνα με την παρ. 2.2.7 της Διακήρυξης και όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, μεταξύ άλλων να καταθέσουν: 
«1.Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, ή και 
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει ή ισοδύναμο, με πεδίο κάλυψης τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του και 
μεταξύ άλλων και τον ΚΑΔ και τις αποθήκες που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, για την αποθήκευση, 
τη συσκευασία ή/και την ανασυσκευασία και τη διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης, 
καθώς και πιστοποιητικό IFS ή ισοδύναμου προς αυτό.». 

α) Επειδή, σύμφωνα με την πείρα μας στις εμπορικές συναλλαγές, το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των 
τροφίμων IFS (International Food Standard), το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση 
Πωλητών Λιανικής και εφαρμόζεται υποχρεωτικά μόνο από τις επιχειρήσεις οι οποίες αποβλέπουν στην εξαγωγή 
των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της Γερμανίας και της Γαλλίας και πρώτη φορά 
συναντάται ως απαίτηση σε δημόσιο διαγωνισμό, παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιον σκοπό εξυπηρετεί αυτή η 
απαίτηση; 

β) Επειδή, κατά τη γνώμη μας, το ανωτέρω πρότυπο αφορά κυρίως την παραγωγική διαδικασία κι επειδή δεν 
διευκρινίζεται στην διακήρυξη ποια πεδία θα πρέπει να καλύπτει, εάν ένας οικονομικός φορέας το κατέχει με 
πεδίο κάλυψης μόνο τα προϊόντα που παράγει ο ίδιος και όχι τα προϊόντα που απλά εμπορεύεται και διακινεί (για 
τα οποία αντίστοιχα ο παραγωγός τους κατέχει το συγκεκριμένο πρότυπο), γίνεται αποδεκτό; 

γ) Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η κατοχή του εν λόγω προτύπου από ένα μέλος της Ένωσης 
καλύπτει και τα υπόλοιπα μέλη αυτής; 

 
Ερώτημα 4 
Α) Στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης (σελ.46) προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει  
α) να διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων παρατάσεων 
αυτής, «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής» (ΚΑΔ),…….  
β) υπεύθυνη δήλωση πως δεσμεύεται να διαθέσει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, έξι (6) επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους (από έναν στα όρια των Π.Ε.-Κ.Σ. Θεσσαλονίκης Δυτικός 
Τομέας, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς και Χαλκιδικής), οι οποίοι θα πληρούν όλα τα νόμιμα 
προαπαιτούμενα (άδειες και πιστοποιητικά) για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού φορτίου, όπως επίσης και όλα 
τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας» 
Ενώ παρακάτω αναφέρεται : 
γ) στο πλαίσιο της προσφοράς (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς), 
προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού ως μέσα απόδειξης της παρούσας απαίτησης:  
1. Έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυτοτελούς εγκατάστασης ή συμφωνητικό μίσθωσης εν ισχύ ……... 
2. Άδειες λειτουργίας σε ισχύ ήδη κατά την υποβολή προσφοράς, που κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις 
επιτρέπουν την άσκηση αποθηκευτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και δραστηριοτήτων 
χονδρικού εμπορίου. Οι άδειες των ως άνω εγκαταστάσεων, ………. 
 

 Παρακαλώ διευκρινίστε εάν ο όρος της «αυτοτελούς εγκατάστασης» αφορά τον ΚΑΔ ή αν όχι ποια 
εγκατάσταση αφορά, καθώς και  «οι άδειες των ως άνω εγκαταστάσεων» ποιες εγκαταστάσεις 
αφορούν και γενικότερα αποσαφηνίστε πόσους αποθηκευτικούς χώρους πρέπει να έχει  εν τέλει ο 
οικονομικός φορέας εξ αρχής και τι ακριβώς δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά 
του. 
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Ερώτημα 5 
 

Στην παρ. 2.2.6 , όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί 
ποινή αποκλεισμού: 
«Να έχουν εκτελέσει ολοκληρωμένη σύμβαση ή συμβάσεις προμηθειών τροφίμων, με αντισυμβαλλόμενο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, κατά την τελευταία τριετία (2017,2018,2019) και έως την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών, από το σύνολο της/των οποίας/οποίων να προκύπτει πως έχουν ολοκληρώσει διανομές 
τροφίμων τουλάχιστον διπλάσιας αξίας από το σύνολο της παρούσης (χωρίς Φ.Π.Α.).», χωρίς ωστόσο να 
γίνεται μνεία περί των δικαιολογητικών απόδειξης. 
 
Παρακαλούμε προσδιορίστε τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν προς απόδειξη των ανωτέρω. 
 
 
 
 
 
                                               
 Με εκτίμηση  
 
                                                                                                                                        Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
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