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ΑΠ:ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/568407(5939)

Προς: Γενική Δ/νση Εσωτερικής
 Οργάνωσης & Λειτουργίας

Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.
Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ:  «Διαβίβαση διευκρινίσεων επί των ερωτημάτων  στο πλαίσιο της διακήρυξης
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια τροφίμων  και βασικής υλικής συνδρομής στο
πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης:  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019»,  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  5.365.500,11
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(4.793.236,84 € άνευ Φ.Π.Α.)

    ΣΧΕΤ. : 1)  Το με αρ.πρωτ. 549255(11840)/13-10-2020 έγγραφό σας και το από 06-10-2020
υποβληθέν ερώτημα της εταιρείας “VALIS ABEE”
2)  Η με αρ.πρωτ.  507849(10945)/18-09-2020 (ΑΔΑΜ:  20PROC007358334 2020-09-23)
σχετική διακήρυξη

Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  (1)  σχετικού  εγγράφου  σας,  σας  παρέχουμε  τις  κατωτέρω
διευκρινίσεις αναφορικά με το υποβληθέντα ερωτήματα:
1) Η ενιαία δημοπράτηση πραγματοποιείται λόγω της ανάγκης παροχής μιας ολοκληρωμένης
υπηρεσίας, όπως αυτή έχει περιγραφεί, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της
εξυπηρέτησης των ωφελούμενων με ενιαίες διανομές ομάδων προϊόντων και με συγχρονισμό
των αναδιανομών των αδιανέμητων προϊόντων και της διαχείρισης των αποθεμάτων.  Με
κριτήριο – λόγω της φύσης του όγκου και μεγάλης γεωγραφικής κάλυψης – την ιδιαιτερότητα
και τις απαιτήσεις που απορρέουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθίσταται αναγκαία η
ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεσή του.
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα κατατίθενται για το σύνολο των τμημάτων ειδών
και των Περιφερειακών Ενοτήτων.(σχετ.2, παρ. 1.3)
2)  Να έχουν  εκτελέσει  σύμβαση  ή  συμβάσεις  με  αντισυμβαλλόμενο  δημόσιο  ή  ιδιωτικό
φορέα, από τις οποίες να προκύπτει ότι κατά την τελευταία τριετία (2017,2018,2019) και έως
τη  δημοσίευση  της  παρούσης,  έχουν  ολοκληρώσει  παραδόσεις  συμβασιοποιημένων
ποσοτήτων  μασκών  ατομικής  προστασίας  και  αντισηπτικών  υγρών  ήπιας  δράσης,
τουλάχιστον ίσων με το 50% των ζητηθέντων από την παρούσα.(σχετ.2, παρ. 2.2.6)
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μ.Ε.Π.                
                                                                                           Η Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                              Τομπουλίδου Άννα
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