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Θέμα: Διευκρινίσεις επί 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,  προϋπολογισμού  5.365.500,11 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (4.793.236,84 € άνευ Φ.Π.Α.)»

ΣΧΕΤ.:  α)  Η  αριθμ.  693260/14783  (ΑΔΑΜ:21PROC008468714  2021-04-15  Διακήρυξη  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)
 β) Τα από 21/04/2021 & 27/04/2021 ερωτήματα της εταιρείας  «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.».
 γ) Το από 06/05/2021 ερώτημα της εταιρείας  « ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΣ Α.Ε. & Β.Ε. ».
 δ) Το από 07/05/2021 ερώτημα της εταιρείας « ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε ».

ΕΡΩΤΗ  MA   1  : Όσον   αφορά το άρθρο   2.2.5  «  Οικονομική   & Χρηματοοικονομική επάρκεια»      

Στην παράγραφος Α1   αναφέρεται:      
A1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018-2019-2020), στην

περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

οικονομικός φορέας, ενώ σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργηθεί προ της υποχρεωτικής δημοσίευσης

των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων του τελευταίου έτους  προ αυτού της δημοσίευσης της παρούσης (2020), ο

οικονομικός φορέας υποχρεοόυται να υποβάλλει για το συγκεκριμένο έτος, τα αναλυτικά ισοζύγιά του, υπογεγραμμένα και

θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο διαχειριστή της επιχείρησης, καθώς

και τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου έτους.

Παρακαλούμε  όπως μας διευκρινίσετε,εάν στη περίπτωση που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί  ο

ισολογισμός  του  2020,  αντί  για  τις  Περιοδικές  δηλώσεις  ΦΠΑ μπορεί  παραδεκτά  να προσκομισθεί

Πρόχειρος ισολογισμός του έτους 2020, μαζί με τα αντίστοιχα ισοζύγια,ως είθισται για την πλήρωση του

κριτηρίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Σύμφωνα με άρθρο 2.2.5 περ Α1 της οικείας Διακήρυξης ‘’σε περίπτωση

που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργηθεί προ της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων του τελευταίου
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έτους  προ αυτού της δημοσίευσης της παρούσης (2020), ο οικονομικός φορέας υποχρεοούται να υποβάλλει για το συγκεκριμένο έτος, τα

αναλυτικά ισοζύγιά του, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο διαχει -

ριστή της επιχείρησης, καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου έτους’’. 

ΕΡΩΤΗ  MA   2:    στη παράγραφο Γ αναφέρεται:

Να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ισχύ και για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης έως και τη λήξη της, με ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον του 50% της προϋπολογισθείσας δα -
πάνης της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να προσκομι-

σθεί στο στάδιο της υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής–τεχνικής προσφοράς ή  αρκεί η υποβολή

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στο εν λόγω στάδιο κατά τη συμμετοχή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:   
Το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο υποβάλλεται μαζί με την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της οι-
κείας διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3:  Όσον αφορά το άρθρο 2.2.6 «Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα» , στη παράγραφο Γ2

αναφέρεται:

 Να έχουν εκτελέσει τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις διανομής τροφίμων (ξηρά, νωπά και ψυγείου) ή και ειδών βασικής υλικής 

συνδρομής  σε πακέτο, σε τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) φυσικά πρόσωπα-ωφελούμενους με υπόδειξη κάποιου φορέα, κατά  

την τελευταία τριετία (2018,2019,2020) έως και τη δημοσίευση της παρούσης.  Ειδικότερα, ως διανομή, λογίζεται η οργάνωση των

διαφόρων ειδών σε πακέτα προς ωφελούμενους και η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην επί τόπου διανομή τους. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε,εάν δύναται παραδεκτώς, να προσκομισθεί μία(1)σύμβαση δια-

νομής  η  οποία  να καλύπτει αθροιστικά το ως άνω κριτήριο για τη διανομή σε 9.000 φυσικά πρόσωπα, αντί

των αναφερόμενων τριών (3) τουλάχιστον συμβάσεων με αυτά τα χαρακτηριστικά, η οποία, σε κάθε πε-

ρίπτωση αποδεικνύει επαρκώς την εμπειρία του Οικονομικού φορέα για ίσο αλλά και μεγαλύτερο αριθμό

ωφελούμενων, συνολικά,για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Όχι θα πρέπει να έχουν εκτελέσει τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις όπως 
αναφέρεται στην οικεία διακήρυξη.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4   Όσον αφορά το άρθρο 2.2.7 «2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης»

Στη π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 αναφέρεται:
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, τροφίμων σε ψύξη και  ειδών

προσωπικής και οικιακής υγιεινής, καθώς και πιστοποιητικό IFS ή ισοδύναμου προς αυτό.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε : εάν το Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και το πιστοποιητικό IFS απαιτού-

νται και για το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και εάν απαιτείται στο πεδίο

εφαρμογής των ως άνω πιστοποιητικών και ειδικότερα για το Κ.Α.Δ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να ανα-

γράφεται η ανασυσκευσία των προϊόντων,α κ ό μ α  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  κ α τ ά  τ η ν  ο π ο ί α  δ ε ν        π ρ α γ      -  

μ α τ ο π ο ι η θ ε ί        ε κ ε ί        η  ανασυσκευσία  τ ω ν  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν , α λ λ ά  μ ό ν ο        η        α π ο θ ή κ ε υ σ η        α υ τ ώ ν      ,
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κ α θ ’ ε ρ μ η ν ε ί α  της  παραγράφου5 , ό π ο υ  α ν α φ έ ρ ε τ α ι , ό τ ι « 5.Σε κάθε περίπτωση ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει

να διαθέτει πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο όπως εκάστοτε ισχύει που να καλύπτει και τα

κέντρο αποθήκευσης-διανομής,με πεδίο εφαρμογής την ανασυσκευασία (δηλαδή αυτή που θα λάβει χώρα προς πακε-

τοποίηση των προς  διανομή δεμάτων στο πλαίσιο εκτέλεσης  της  σύμβασης) ,αποθήκευση,διακίνηση,διανομή με

αντικείμενο τρόφιμα ξηρής αποθήκευσης,αποθήκευσης σε ψύξη και προϊόντα παντοπωλείου.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  : Εκ των δύο αναφερομένων μόνο το πιστοποιητικό ISO 9001 είναι προαπαι-

τούμενο και ως προς την ανασυσκευασία. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5 :  Όσον αφορά το άρθρο τους <<Ειδικούς Όρους>> της σελ 25 αναφέρεται ότι 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι κάτοχος του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, υποχρεούται επί 
ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει:

α) σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης ή προσύμφωνο μίσθωσης με τον κύριο αυτής, στο οποίο ορίζεται ότι, σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισμού στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, η εν λόγω μίσθωση έχει διάρκεια τουλάχιστον 
έως την 31/12/2021.
β) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ακριβής τοποθεσία του ΚΑΔ (τοπογραφικό / κτηματολογικό 
διάγραμμα ή διαδικτυακή αποτύπωση κ.α.) υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό).
γ) Έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυτοτελούς εγκατάστασης ή συμφωνητικό μίσθωσης εν ισχύ κατά τον χρόνο

υποβολής  προσφοράς  και  αντίγραφο  του  αναρτημένου  συμφωνητικού  από  το  Taxisnet,  με  διάρκεια  τουλάχιστον  μέχρι

τις 31-12-2020, θεωρημένο από  αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε,εάν και σύμφωνα με τα ζητούμενα στην υποπαράγραφο γ) κατ΄αναλο-

γική εφαρμογή των αναφερομένων στην υποπαράγραφο α) και για την περίπτωση μίσθωσης , εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν

είναι κάτοχος του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής , καλύπτεται ο Οικονομικός φορέας στο στάδιο υποβολής προσφορών με την

προσκόμιση προσυμφώνου, σε κάθε περίπτωση , με τα εν αυτώ οριζόμενα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  5  ΤΗΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ  :  Καλύπτεται  με  την  προσκόμιση  προσυμφώνου,  στην  περίπτωση  που  τα

υπόλοιπα προαπαιτούμενα τεκμηριώνονται από αυτό.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6.  Όσον αφορά το ά ρ θ ρ ο «2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών  προσφορών» α  ναφέρεται:  «Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια

ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παράγραφο( 5.1) της παρούσας διακήρυξης.» 

Παρακαλούμε όπως μας  διευκρινίσετε  τι  εννοείται  καθώς δεν  αναφέρεται  κάτι  τέτοιο  στο  Υπόδειγμα της  Οικονομικής

προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι το ακόλουθο:

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) 

Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του, 
όπως αυτή προκύπτει από τα τελευταίο προ της δημοσίευσης της παρούσης εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Η χαμηλότερη τιμή.

ΟΜΑΔΑ Β: ΒΥΣ 
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Η χαμηλότερη τιμή.

Ως εκ τούτου στον πίνακα του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς  που θα υποβληθεί πρέπει να συμπληρωθεί και το πεδίο Προσφερόμενο

Ποσοστό Έκπτωσης και το πεδίο Προσφερόμενη Τελική Τιμή. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7: Όσον αφορά το άρθρο 5.1 Τρόπος Πληρωμής αναφέρεται:

Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του, όπως 
αυτή προκύπτει από τα τελευταίο προ της δημοσίευσης της παρούσης εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει 
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας. 

Παρακαλούμε όπως μ α ς  δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε τ ε  ε ά ν  η  π λ η ρ ω μ ή  θ α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ ύ μ -
φ ω ν α  μ ε  το δελτίο μέσης λιανικής τιμής που ισχύει κατά την παράδοση των ειδών και εάν για την υποβολή της 
προσφοράς το ποσοστό έκπτωση θα υπολογιστεί στην τιμή του δελτίου μέσης λιανικής τιμής όπως αυτή προκύπτει το 
τελευταίο δελτίο προς της δημοσίευσης της παρούσας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με βάση τα δελτία μέσων λιανικών τι-

μών που ισχύουν κατά τα διαστήματα των επί μέρους παραδόσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 8 : Όσον αφορά το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» 1/  Σελ.55 αναφέρεται:

«Στο ΕΕΕΣ θα δηλώνονται τα στοιχεία του κέντρου αποθήκευσης καιδιανομής και οι απαραίτητες  άδειες, μαζί  με την

ακριβή διεύθυνση»

Στο  Ε.Ε.Ε.Σ το οποίο υπάρχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του  Ε Σ Η Δ Η Σ  κ α ι  έ χ ε τ ε

υποβάλει δεν έχει πεδίο για την αναγραφή των άνωθι. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε

εάν η απαίτηση μπορεί να καλυφθεί με την προσκόμιση  Υπεύθυνης δήλωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ :  Ναι μπορεί να καλυφθεί με την προσκόμιση ΥΔ η οποία θα φέρει ψη-

φιακή υπογραφή. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9: Σελ.56 αναφέρεται:

«Ο ανάδοχος  θα  πρέπε ι  να  δ ιαθέτε ι  τουλάχ ιστον  τέσσερα  (4 )  Ι . Χ .  φορτηγά ψυγε ία  γ ια  τη  μεταφορά

και παράδοση των νωπών ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών και φρούτων, τουλάχιστον δύο (2) Ι.Χ. φο ρτηγά  γ ια

τ η  μεταφορά  τ ω ν  ε ιδών  ε ι δ ώ ν  βασ ι κή ς  υλ ι κή ς  σ υνδρομής .  Α π α ι τ ε ί τ α ι  ε π ί ση ς  ά δ ε ι α  ή  έγκριση

καταλληλότητας από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες,  για  τα  μέσα μεταφοράς  που

αφορούν τη διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει επ ί πο ινή αποκλεισμού,να προσκομίσει με την προσφορά του:

α) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των έξι (6) Ι.Χ. οχημάτων, με τα οποία θα εκτελείται η διανομή.

β) Αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς και αντίγραφα των βεβαιώσεων  καταλληλότητας των

οχημάτων.»

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων προτίθεται να συνεργαστεί μεταφορέα παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν αρκεί 
η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και επιπρόσθετη Υπεύθυνη δήλωση με την αποδοχή της εκτέλεσης της μετα-
φοράς από την μεταφορική εταιρεία.                
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Για την κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης ο Οικονομικός Φορέας δύναται είτε να κάνει χρήση του άρθρου 2.2.8 είτε
του άρθρου 4.4 της οικείας διακήρυξης.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 10.1 :  Όσον α φ ο ρ ά το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙX-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ- ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Για το είδος μπανάνες αναφέρεται:

«Συσκευασία: Οι μπανάνες θα είναι συσκευασμένες σε περιέκτες χωρητικότητας 2kg (προσυσκευασία  που θα τοποθετηθεί

κατόπιν στη δευτερογενή Συσκευασία για όλη την κατηγορία, ανάλογα με τους ανωτέρω πίνακες και τις διανομές.»

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν δύνανται παραδεκτώς επίσης να είναι συσκευασμένες σε 

διχτάκι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10.1 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ    Οι μπανάνες θα πρέπει να είναι συσκευασμένες σε

αεριζόμενο πλαστικό περιέκτη, κατάλληλο για τη συσκευασία φρούτων.

Ερώτημα 10.2/Για το ε ίδος Τυρί  ημίσκληρο αναφέρετα ι :

7.1 Το προϊόν τεμαχίζεται σε ισομεγέθη τεμάχια και συσκευάζεται σε υποσυσκευασία (πρώτη συσκευασία –πλαστικό 

περιέκτη τύπου τάπερ ή σε κενό αέρος vacuum) κατάλληλη γιατρόφιμα( Κανονισμός(ΕΚ)αρ.1935/2004).

Ενώ στην παρ.1.9 αναφέρεται:

1.9.Τα  πoλύ  σκληρά,  τα  σκληρά  και  τα  ημίσκληρα  τυριά  επιτρέπεται  να  διατίθενται  και   σαν  :α)

πρoσυσκευασμένo  τριμμένo  τυρί  και  β)  ένα  oλόκληρo,  πρoσυσκευασμένo ,  κoμμάτι  τυρ ί  με  την

προϋπόθεση τα τυριά αυτά να πληρoύν τoυς  παρακάτωόρoυς:

vii.oι  ενδείξεις  στη  συσκευασία  θα  είναι  ίδ ιες  με  τις  ενδείξεις  τoυ  τυριoύ  από  το  oπoίo  πρoέρxoνται  κα ιμε την

πρoσθήκη της φράσης «τριμμένoτυρί» ή «κoμμάτιτυρί».

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε τι μορφή πρέπει να διατίθεται το Τυρί ημίσκληρο ολόκληρο

τεμάχιο 300 γρ ή τριμμένοήκομμένο σε ισομεγέθη τεμάχια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10.2  ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ    Το ημίσκληρο τυρί θα παραδίδεται ως ολόκληρο

τεμάχιο.

ΕΡΩΤΗΜΑ 11: Όσον αφοράτο άρθρο2 . 2 . 6 « Τε χ ν ι κή  κ α ι  ε πα γ γ ε λμ α τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τα »

Στην   παράγραφο        Γ1υποπαράγραφο  3        α ν α φ έ ρ ε τ α ι :  

«εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από  το  νόμιμο εκπρόσωπο  αυτής, η οποία

αναφέρει  τις  ποσότητες  παράδοσης  συσκευασιών  των  ειδών  καθώς  επίσης  και  ότι  αυτά  παραδόθηκαν  επιτυχώς  και

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα συνοδεύεται από παραστατικά (δελτία αποστολής ή τιμολόγια- δελτία

αποστολής) τα οποία θα αποδεικνύουν την ορθή παραλαβή τους,τα αποδεικτικά παραλαβών.»

Λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων στην περίπτωση συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα,είναι δυνατή και αποδεκτή η 
υποβολή, αντί των Παραστατικών & Τιμολογίων, ως ισοδύναμων των Καταστάσεων εκδιδομένων από τα συστήματα
Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP),μ έ σ ω  των οποίων εκδίδονται τα Παραστατικά( Τιμολόγια & Δελτία Αποστολής) 
όπου εκεί αναγράφεται ο αριθμός Τιμολογίου ή και Δελτίου Αποστολής,  ο  πελάτης , και  η μερομηνία και να φέρουν την υπογρα-
φή του εκδότη ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου,για όμοια αποδεικτικήισχύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ   : Επιβάλλεται και είναι αποδεκτή μόνο η υποβολή των παρα-
στατικών που αποδεικνύουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως ευκρινώς αναφέρονται στην εν λόγω διακήρυ-
ξη.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 12: Όσον α φ ο ρ ά  τ ο  Υ π ό δ ε ι γ μ α  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  σ ε λ . 5 8 - 5 9

 Στα Μήλα και στις μπανάνες αναφέρεται 2kg ενώ αντίστοιχα στον Πίνακα  του Παραρτήματος  VIII  ως  μονάδα  μέτρησης  για  τα  ίδια  είδη  ανα-
φέρεται  το kg . Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι από τα δύο ισχύει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  : Μονάδα μέτρησης για τα ανωτέρω είδη αποτελεί το 1 κιλό ως προς 
την τιμή και τα 2 κιλά ως προς την παραδοτέα συσκευασία. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 13: Όσον  αφορά το  Παράρτημα Ι Ι –Ε ιδ ι κή  συγγραφή  Υποχρεώσεων

Αναφέρεται

«Οι  διανομές  των  προϊόντων  θα  γίνονται  σε  τακτική  βάση,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  θα

πραγματοποιούνται  σε  χώρους  κατάλληλους  που  θα  καθορίζονται  από  τους  Επικεφαλής  Εταίρους  των  Κοινωνικών

Συμπράξεων  και  θα  οργανώνονται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  επιτύχουμε  όσοτο  δυνατό  συντομότερους  χρόνους

αναμονής, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ωφελούμενων πολιτών Ο Προγραμματισμός του αριθμού διανομών ανά

Τμήμα είναι κατ’ελάχιστον: 1 διανομή σε νωπά τρόφιμα και 1 διανομή σε Β.Υ.Σ.»

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε πόσες περίπου διανομές θεωρείται ότι θα πραγματοποιηθούν 

μέχρι το τέλος της σύμβασης. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ   Οι διανομές, συνδυαστικά με τα σημεία, υπολογίζονται

κατ’ ελάχιστο στις 84 και κατά μέγιστο στις 126, εκτός και αν διαφοροποιηθούν με βάση τις ανάγκες των

Κοινωνικών Εταίρων

ΕΡΩΤΗΜΑ 14: Στο άρθρο  2.2.5 «Οικονομική και χρηματοικονομική επάρκεια» , παράγραφος Α1, ανα-

φέρεται  «……………………………ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει για το συγκεκριμένο έτος,

τα αναλυτικά ισοζύγιά του, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το Διευθύνο -

ντα Σύμβουλο ή το νόμιμο διαχειριστή της επιχείρησης……….».

Αν τα ισοζύγια είναι υπογεγραμμένα ψηφιακά από τον αρμόδιο, γίνονται δεκτά ή θα πρέπει

να υπάρχει γνήσιο της υπογραφής  ούτως ή άλλως;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.    Εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο

γίνονται αποδεκτά. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 15:

Στο  άρθρο 2.2.5 , παράγραφος Β, αναφέρεται «Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018-2019-2020),

ελάχιστο μέσο «ειδικό» κύκλο εργασιών, ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παρούσης (μη συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ)»

 Ο ειδικός κύκλος αφορά μόνο τα τρόφιμα ή και τα ΒΥΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ     Η συγκεκριμένη απαίτηση προσδιορίζεται από την αξία

του συνόλου των τροφίμων συν την αξία του συνόλου ΒΥΣ, όπου το τελικό σύνολο των δύο, θα πρέπει να

καλύπτει το ζητούμενο από τη διακήρυξη.

ΕΡΩΤΗΜΑ 16: 

Στο άρθρο 2.2.4 «Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονο -

μικών προσφορών» και συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται «Στην οικονομική προσφορά
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θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παράγρα  -

φο (5.1)της παρούσας διακήρυξης  »

Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο (5.1) ,όπου ο τρόπος πληρωμής είναι  συγκεκριμένος και ορισμένος

και δεν δίνεται κάποιο δικαίωμα επιλογής στον προσφέροντα, παρακαλούμε διευκρινίστε τι εννοείται με

τον όρο επιλογής του τρόπου πληρωμής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 

Κριτήριο ανάθεσης είναι το ακόλουθο:

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) 

Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα κατάθεσης της προσφο-

ράς του, όπως αυτή προκύπτει από τα τελευταίο προ της δημοσίευσης της παρούσης εκδιδόμενο δελτίο πι-

στοποίησης τιμών της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Η χαμηλότερη τιμή.

ΟΜΑΔΑ Β: ΒΥΣ 

Η χαμηλότερη τιμή.

Ως εκ τούτου στον πίνακα του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς  που θα υποβληθεί πρέπει να συ -

μπληρωθεί και το πεδίο Προσφερόμενο Ποσοστό Έκπτωσης και το πεδίο Προσφερόμενη Τελική Τιμή.

ΕΡΩΤΗΜΑ 17: 

Στο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων και συγκεκριμένα στο μέσο περίπου της σελ. 56 αναφέρεται «Ο Ανάδο-

χος για την απόδειξη της πρόθεσής του ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, η

προσκόμιση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, με ρητή αναφορά στη δέσμευση που αναλαμβάνει σύμφωνα με τα

όσα αναφέρονται ανωτέρω.» 

 Με δεδομένο ότι μέχρι το επίμαχο σημείο αναφέρεται η απαίτηση διαφόρων υπεύθυνων δη -

λώσεων, διευκρινίστε μας τι θα πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η υπεύθυνη δήλωση που

ζητείται και ποια είναι τα «ανωτέρω» που πρέπει να καλύπτει, αφού για όλα τα «ανωτέρω»

απαιτείται ήδη η προσκόμιση σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ    Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο οικονομικός

φορέας θα βεβαιώνει πως δεσμεύεται να ανταποκριθεί σε όλες τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ που αναφέρονται

στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 18α: 

Στο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων και συγκεκριμένα στην σελ. 55 στο β) αναφέρεται  ότι ζητείται από τον

ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού «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. Θεσσαλονί-

κης Δυτικός Τομέας, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς και Χαλκιδικής), οι οποίοι θα πληρούν όλα τα νόμιμα προα-

παιτούμενα (άδειες και πιστοποιητικά) για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου καθώς και για τα

είδη καθαριότητας και υγιεινής, όπως επίσης και όλα τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.»
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α. Με δεδομένο ότι ζητείται ήδη ΚΑΔ εντός των ορίων της Περιφέρειας ,αν διατεθούν 6 επι -

πλέον χώροι ,τότε σε κάποια Π.Ε θα υπάρχουν δύο αποθηκευτικοί χώροι όμοιοι που θα πλη -

ρούν τα ίδια προαπαιτούμενα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18α ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ     α) Η κεντρική εγκατάσταση θα πρέπει  να βρίσκεται

εντός των ορίων της ΠΚΜ, ενώ οι 6 (έξι) αποθηκευτικοί χώροι σε κάθε μία Π.Ε.-Κ.Σ. ο καθένας.

ΕΡΩΤΗΜΑ 18β: 

β. Στο ίδιο  άρθρο λαμβάνοντας  υπόψη ότι  6  επιπλέον αποθηκευτικοί  χώροι  ,οι  οποίοι  θα

πρέπει  να  δεσμευθούν  εκ των  προτέρων,  έτσι  ώστε  να  τηρηθεί  η  δέσμευση  της  εν  λόγω

Υπεύθυνης  Δήλωσης,  επιδρούν καθοριστικά (ειδικά για  τις  εταιρείες  που θα συμμετέχουν

και έχουν έδρα εκτός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) στην διαμόρφωση της οικονομι -

κής τους προσφοράς, παρακαλούμε να συγκεκριμενοποιήσετε εκ των προτέρων αν οι χώροι

αυτοί θα χρειαστούν ή όχι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18β ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ    Κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς απαραίτητη

προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση ΥΔ στην οποία ο οικονομικός φορέας “Δεσμεύεται να καταθέσει σε πε-

ρίπτωση 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)”. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 19: 

Στο σημείο 2.2.5 Β  σελίδα 23 αναφέρεται : «Β) Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018-2019-2020),
ελάχιστο  μέσο  «ειδικό»  κύκλο  εργασιών,  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του  προϋπολογισμού  της  παρούσης  (μη
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ).Προς  απόδειξη  του  ανωτέρω,  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  μαζί  με  την
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Β1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο «ειδικός» κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση των ετών 2018-
2019-2020.
Β2. Οικονομικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία εσόδων που τεκμηριώνουν τον ειδικό κύκλο εργασιών με σφραγίδα
και υπογραφή του υπευθύνου οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης του οικονομικού φορέα, καθώς και του νόμιμου
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, και με συνημμένα όποια απαιτούμενα κατά την κρίση του οικονομικού φορέα
στοιχεία τεκμηρίωσης, απ΄ όπου να προκύπτει με σαφήνεια η απαίτηση περί του ειδικού κύκλου εργασιών της εν λόγω
παραγράφου.»

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ο ελάχιστος μέσος ειδικός κύκλος εργασιών αφορά την

κάθε ομάδα χωριστά ( Τρόφιμα Ομάδα Α : 4.066.701,04€ , ΒΥΣ Ομάδα Β : 726.535,80 €) ή

το άθροισμα του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσης .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ    Η συγκεκριμένη απαίτηση προσδιορίζεται  από την αξία

του συνόλου των τροφίμων συν την αξία του συνόλου ΒΥΣ, όπου το τελικό σύνολο των δύο, θα πρέπει να

καλύπτει το ζητούμενο από τη διακήρυξη.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 20: 

Στο σημείο 2.2.6 Α αναφέρεται:  «Α) Να έχουν εκτελέσει τρεις (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένες συμβάσεις προμηθειών
τροφίμων ή και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Β.Υ.Σ.) κατά την τελευταία τριετία (2018-2019-2020) από το σύνολο
των οποίων θα προκύπτει πως έχουν ολοκληρώσει διανομές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας από το σύνολο της παρούσης
(χωρίς Φ.Π.Α.).»

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η απαίτηση της διακήρυξης αφορά την κάθε ομάδα της

παρούσης . Δηλαδή ομάδα Α τρόφιμα (τουλάχιστον 3 συμβάσεις συνολικής διπλάσιας αξίας

4.066.701,04 Χ 2= 8.133.402,08 €) και ομάδα Β τρόφιμα (τουλάχιστον 3 συμβάσεις συνολι-

κής διπλάσιας αξίας 726.535,80 Χ 2= 1.453.071,6 €)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ   Η ανωτέρω απαίτηση προσδιορίζεται από την προκύπτου-

σα αξία του συνόλου των τροφίμων και ΒΥΣ, προερχόμενη από τουλάχιστον τρεις συμβάσεις, όπου το τελι -

κό σύνολο αυτών θα πρέπει να καλύπτει το ζητούμενο που προσδιορίζεται εκ της διακήρυξης. Διευκρινίζε -

ται δε, πως οι επικαλούμενες συμβάσεις δύναται να περιέχουν τρόφιμα και ΒΥΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 21: 

Στο σημείο 2.2.6, Β), αναφέρεται: «Να έχουν εκτελέσει σύμβαση ή συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα, από τις οποίες να προκύπτει αθροιστικά, πως κατά την τελευταία τριετία (2018-2019-2020) έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς παραδόσεις σε τυποποιημένες προσυσκευασίες λιανικής κατανάλωσης κείμενες ως προς τη συσκευασία με τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης για κάθε είδος (νωπά κρέατα – νωπά φρούτα – νωπά τυροκομικά) συνολικής
ποσότητας ίσης ή μεγαλύτερης με τη διακήρυξη ανεξαρτήτου βάρους συσκευασίας».

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το σημείο «ανεξαρτήτου βάρους συσκευασίας»   και ειδικότε-

ρα αν αυτό σημαίνει οποιουδήποτε βάρους συσκευασίας ή ορισμένης διακύμανσης βάρους

συσκευασίας λιανικής κατανάλωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ   Οι απαιτούμενες συσκευασίες θα πρέπει να είναι λιανικής

κατανάλωσης, ανεξαρτήτου βάρους συσκευασίας,  υπό την προϋπόθεση πως τα βάρη θα είναι εντός των

ορίων των προσυσκευασμένων προϊόντων λιανικής κατανάλωσης, νωπών προϊόντων που διατίθενται στην

αγορά από τα καταστήματα πώλησης αυτών, προς το καταναλωτικό κοινό.

ΕΡΩΤΗΜΑ 22: 

Στο σημείο  2.2.6,  Γ.1),  αναφέρεται:  «Να έχουν εκτελέσει  σύμβαση ή συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενο δημόσιο  ή
ιδιωτικό φορέα, από τις οποίες να προκύπτει ότι κατά την τελευταία τριετία (2018-2019-2020) έχουν ολοκληρώσει
παραδόσεις συμβασιοποιημένων ποσοτήτων μασκών ατομικής προστασίας, αντισηπτικών υγρών ήπιας δράσης ή και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής, τουλάχιστον ίσων με το 50% των ζητηθέντων από την παρούσα».

Παρακαλούμε  να  διευκρινιστεί  το  σημείο  «κατά  την  τελευταία  τριετία  (2018-2019-2020)

έχουν ολοκληρώσει παραδόσεις συμβασιοποιημένων ποσοτήτων μασκών ατομικής προστα  -

σίας,  αντισηπτικών υγρών ήπιας δράσης ή και  ειδών βασικής υλικής συνδρομής,  τουλάχι   -

στον ίσων με το 50% των ζητηθέντων από την παρούσα»   και ειδικότερα αν η συγκεκριμένη

απαίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με ένα εκ των ειδών ή συνδυαστικά και αν ναι, σε ποιο

ποσοστό επί συνόλου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ   Η απαίτηση καλύπτεται είτε μόνο από είδη ατομικής προ-

στασίας (μάσκες, αντισηπτικά), είτε μόνο από είδη βασικής υλικής συνδρομής, είτε συνδυαστικά.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 23: 

Στο σημείο 2.2.6,  3),  αναφέρεται:  «εάν αυτή είναι  ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και  θεωρηθείσα από το
νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, η οποία αναφέρει τις ποσότητες παράδοσης συσκευασιών των ειδών καθώς επίσης και ότι
αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα συνοδεύεται από παραστατικά
(δελτία αποστολής ή τιμολόγια- δελτία αποστολής) τα οποία θα αποδεικνύουν την ορθή παραλαβή τους, τα αποδεικτικά
παραλαβών».

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί  το  σημείο  «θα συνοδεύεται  από παραστατικά (δελτία  απο  -

στολής ή τιμολόγια- δελτία αποστολής) τα οποία θα αποδεικνύουν την ορθή παραλαβή τους,

τα αποδεικτικά παραλαβών»   και ειδικότερα τι εννοείτε ως αποδεικτικά ορθής παραλαβής και

αποδεικτικά παραλαβών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ     Η απαίτηση θα πρέπει  να καλύπτεται με παραστατικά,

στα οποία θα είναι εμφανής η αποδεκτή παραλαβή των προϊόντων από μέρους του συναλλασσόμενου απο -

δέκτη.

ΕΡΩΤΗΜΑ 24: 

Στο σημείο 2.2.7 αναφέρονται τα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 

Παρακαλούμε να διευκρινισθεί :
Α) Το πιστοποιητικό IFS ποιους αφορά ;
Β) Εάν ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι Εμπορική Επιχείρηση εκτός όλων των πιστο-

ποιητικών διασφάλισης ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.7     για το συμμετέχοντα ,

πρέπει  να  καταθέσει και πιστοποιητικά για κάθε παραγωγό προϊόντος που δηλώνεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ    α) Όλους τους άμεσα ή έμμεσα συμμετέχοντες παραγω-

γούς και συσκευαστές προσυσκευασμένων νωπών τροφίμων λιανικής κατανάλωσης.

β) Ναι, θα πρέπει να κατατεθούν κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών όλα τα πιστοποιητικά δια -

σφάλισης ποιότητας των παραγωγών των προϊόντων.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 25: 

Στο 2ο παράρτημα, σελίδα 55, β), αναφέρεται: «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 και ψυχρού φορτίου καθώς και για τα
είδη καθαριότητας και υγιεινής, όπως επίσης και όλα τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας».

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί πλήρως η ανωτέρω απαίτηση και ειδικότερα το σημείο που αναφέρει τη
δέσμευση για την παροχή έξι (6) επιπλέον αποθηκευτικών χώρων. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, σελίδα 55:
 Κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση ΥΔ στην οποία ο
οικονομικός φορέας “Δεσμεύεται να καταθέσει 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)”. 

             Μ.Ε.Π.
                                                                                         Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                                                             ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ                                 
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