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Θεσσαλονίκη,  15 Οκτωβρίου 2020      

ΑΠ:ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/568391(5938)

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 των διαγωνισμών
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» και για την Προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο
υλοποίησης της πράξης:  «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»

    ΣΧΕΤ. : 1) Τα με αρ.πρωτ. 563425(12176)/13-10-2020 και 549255(11840) έγγραφά σας 
2)  Οι αριθ. πρωτ.  507849 (10945)/18-09-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007358334 2020-09-23)
και  507764  (10941)/18-09-2020  (ΑΔΑΜ::20PROC007358212  2020-09-23)  σχετικές
διακηρύξεις

Σε  απάντηση  των  ανωτέρω  (1)  σχετικών  εγγράφων  σας,  σας  παρέχουμε  τις  κατωτέρω
διευκρινίσεις αναφορικά με τα υποβληθέντα ερωτήματα:
Α.   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΣΦΑΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.  &  Β.Ε.   (Α.Δ. 507764)  
1. Αποτελεί κριτήριο οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας του συμμετέχοντος.
2.  Θα πρέπει να καλύπτεται αναλογικά από τα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το ποσοστό
συμμετοχής τους σε αυτήν, καθώς και τις επιμέρους ενέργειές τους για την ολοκλήρωση του
συνολικού έργου.
3. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων είναι και ο παραγωγός του κείμενου προς τις τεχνικές
προδιαγραφές προϊόντος, οφείλει να καταθέσει το I.F.S. που διαθέτει, ή ισοδύναμό του.
4.  Κατά τη διαδικασία συμμετοχής ο οικονομικός φορέας οφείλει  να προσκομίσει όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα που προσδιορίζονται από τη διακήρυξη, για ένα Κέντρο Αποθήκευσης
και Διανομής εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς
επίσης και υπεύθυνη δήλωση πως δεσμεύεται να διαθέσει – σε περίπτωση που του ζητηθεί –
έξι (6) αποθηκευτικούς χώρους (από έναν σε κάθε Π.Ε.), ως χώρους αποθήκευσης, με όλα τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που  προσδιορίζονται  για  τη  χρήση  και  τα  προϊόντα  που
συμπεριλαμβάνονται στην διακήρυξη.
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται
κατάλογος των διανεμόμενων ειδών, β) εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα
και θεωρηθείσα από αυτή, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης
και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και γ) εάν
αυτή  είναι  ιδιωτικός  φορέας,  βεβαίωση  εκδοθείσα  και  θεωρηθείσα  από  αυτόν,  η  οποία
αναφέρει  το  ποσοστό  παράδοσης  των  ειδών  καθώς  επίσης  και  ότι  αυτά  παραδόθηκαν
επιτυχώς  και  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  σύμβασης,  η  οποία  συνοδεύεται  από
παραστατικά (δελτία αποστολής και τιμολόγια).



Σε περίπτωση δραστηριοποίησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει
αναλόγως το ανωτέρω.
Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  ανωτέρω
απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

Β.     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΣΦΑΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.&  Β.Ε.    (Α.Δ. 507849)  
1. Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προϊόντων και των δύο ομάδων.
2. Αποτελεί κριτήριο οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας του συμμετέχοντος.
3.α)  Βεβαίωση ή επιστολή από αναγνωρισμένο Τραπεζικό Οργανισμό περί έγκρισης ορίου
χρηματοδότησης, η οποία θα πιστοποιεί πως το συγκεκριμένο ποσό είναι εντός των ορίων της
συνολικής γραμμής πίστωσης και χρηματοδότησης που διαθέτει το Τραπεζικό Ίδρυμα προς
τον υποψήφιο ανάδοχο.
3.β) Θα πρέπει να καλύπτεται αναλογικά από τα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το ποσοστό
συμμετοχής τους σε αυτήν.
4.  Θα πρέπει να καλύπτεται αναλογικά από τα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το ποσοστό
συμμετοχής τους σε αυτήν, καθώς και τις επιμέρους ενέργειές τους για την ολοκλήρωση του
συνολικού έργου.
5.α)  Να έχουν εκτελέσει σύμβαση ή συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα, από τις οποίες να προκύπτει πως κατά την τελευταία τριετία (2017-2018-2019) και
έως  τη  δημοσίευση  της  παρούσης  έχουν  ολοκληρώσει  παραδόσεις  συμβασιοποιημένων
ποσοτήτων νωπών προϊόντων, τουλάχιστον ίσων ή μεγαλύτερων της παρούσης, α) νωπών
κρεάτων,  β)  νωπών τυροκομικών και  γ)  νωπών φρούτων,  σε τυποποιημένες  συσκευασίες
λιανικής κατανάλωσης, κείμενες ως προς τη συσκευασία με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης και με αποδεκτή απόκλιση ανά είδος έως 50% (π.χ. αν η τεχνική προδιαγραφή
αναφέρει  χοιρινό  κρέας  σε  συσκευασία  1kg,  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει
εκτελέσει σύμβαση ή συμβάσεις που αφορούν παραδόσεις χοιρινού κρέατος σε συσκευασίες
υπό κενό αέρος, που δεν μπορούν να είναι μικρότερες του ½ κιλού.
5.β1)  Να  βεβαιώνεται  το  γνήσιο  της  υπογραφή  και  η  νομιμότητα  του  εκπροσώπου  του
ιδιωτικού φορέα.
5.β2) Αποδεκτά καθίστανται μόνο τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια.
6. Η απαίτηση καλύπτεται  μόνο από συμβασιοποιημένες  παραδόσεις  ποσοτήτων μασκών
ατομικής προστασίας και αντισηπτικών, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. 
7. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων είναι και ο παραγωγός του κείμενου προς τις τεχνικές
προδιαγραφές προϊόντος, οφείλει να καταθέσει το I.F.S. που διαθέτει, ή ισοδύναμό του.
8. Ισχύει η αναφερόμενη στη διακήρυξη απαίτηση.
9. Η απαιτούμενη συσκευασία είναι το 1kg.
10. Κατά τη διαδικασία συμμετοχής ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα που προσδιορίζονται από τη διακήρυξη, για ένα Κέντρο Αποθήκευσης
και Διανομής εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς
επίσης και υπεύθυνη δήλωση πως δεσμεύεται να διαθέσει – σε περίπτωση που του ζητηθεί –
έξι (6) αποθηκευτικούς χώρους (από έναν σε κάθε Π.Ε.), ως χώρους αποθήκευσης, με όλα τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που  προσδιορίζονται  για  τη  χρήση  και  τα  προϊόντα  που
συμπεριλαμβάνονται στην διακήρυξη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

    Μ.Ε.Π.                  
                                                                                           Η Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                              Τομπουλίδου Άννα
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