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ΑΡΘΡΟ 1 –  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ: 

 

Ο Διευθυντής  Του  Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών έχοντας υπόψη : 

 

  Τις διατάξεις  

✓ Του Ν.4412/2016 « Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών».  

✓ Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α-36, 9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία. 

✓ Της εγκυκλίου με αριθ.35/11-05-1954 «Περί τρόπου προμηθείας συμπληρωματικής τροφής 

και άλλων ειδών υπό των κρατουμένων δαπάνες αυτών». 

✓ Της εγκυκλίου με αριθ.57/28-08-1957 «Περί του τρόπου της υπό των κρατουμένων 

προμηθείας τροφίμων και άλλων ειδών». 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια (αγορά) ειδών μαναβικής για διάθεση από το πρατήριο τροφίμων 

του Καταστήματος για το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως  30-06-2022.  

 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00π.μ. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο του Δ/ντή του ανωτέρου 

καταστήματος το αργότερο μέχρι την 10η πρωινή της παραπάνω ημερομηνίας. Στη 
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συνέχεια αφού χαρακτηρισθούν, θα πρωτοκολληθούν και θα παραληφθούν από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα αποσφραγίσει τους φακέλους με τα δικαιολογητικά 

και την οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων. Οι προσφορές που θα αποσταλούν 

με το Ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο θα πρέπει να παραληφθούν από την επιτροπή (με ευθύνη 

του συμμετέχοντα) μέχρι και τις 10:00 το πρωί της ημέρας που θα διεξαχθεί η διαδικασία. 

Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδρομείο, διανομείς, μέσα 

συγκοινωνίας κ.λπ.) και που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του 

φακέλου προσφοράς, χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους 

ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.  

2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά  βάσει της τιμής, η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό (%), στο σύνολο των προϊόντων της μαναβικής, στη μέση λιανική τιμή 

όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών. Προϊόντα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Τμήμα Εμπορίου της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών θα λαμβάνεται υπόψιν η μέση λιανική τιμή του 

Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

3. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 

4. Τα προς προμήθεια είδη προορίζονται για πώληση με δαπάνες κρατουμένων και η 

πωλούμενη ποσότητα δύναται να αυξομειωθεί ανάλογα με τη ζήτηση των κρατουμένων που 

είναι οι τελικοί καταναλωτές. Οι κρατούμενοι του καταστήματος είναι πελάτες-καταναλωτές 

του παντοπωλείου και των κυλικείων και ως τέτοιοι έχουν δικαίωμα να ζητούν προϊόντα 

συγκεκριμένης φίρμας ή ποιότητας.  

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) 

Συνεταιρισμοί και γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

7. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτεί έως 31-08-2022. 

8. Η προσφορά που ισχύει για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

9. Σε περίπτωση που δεν θα κατατεθούν τρείς τουλάχιστον προσφορές ή κατατεθούν 

προσφορές που δεν θα γίνουν τεχνικά αποδεκτές ή κριθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού 

η προσφερόμενη εκατοστιαία έκπτωση ως ασύμφορη, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 

17 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τη διακήρυξη καθώς και σχετικές 

πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνο, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00. Για την παραλαβή της διακήρυξη δεν προβλέπεται 

κόστος. Επίσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

(https://et.diavgeia.gov.gr/f/k.k.nigritas) διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα διακήρυξη.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται εφόσον έχουν 

ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι 09/06/2021, ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης 

της ένστασης του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γενικά στοιχεία  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται 

εξωτερικά ευκρινώς:  

α) Η λέξη Προσφορά,  

β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) Ο τίτλος της σύμβασης,  

δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),  

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα  

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. 

Ειδικότερα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι:  

α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής . 

       β) η οικονομική προσφορά.  

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά θα φέρουν την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα 

καθώς επίσης και τα υπόλοιπα στοιχεία του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν 

συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.  

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν 

θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την 

αρμόδια επιτροπή. 
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ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

▪ Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους 

τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 

1. Προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου (που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε , Ι.Κ.Ε), όλους τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Επισημαίνεται ότι:  

α) για νομικό πρόσωπο, εφόσον θεωρείται κατά το ελληνικό δίκαιο υποκείμενο της 

υποχρέωσης καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που το αφορούν, αρκεί η 

υποβολή πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που έχουν 

εκδοθεί στο όνομα του ίδιου του νομικού προσώπου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση 

και υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών και στο όνομα των φυσικών προσώπων 

που το διοικούν ή το εκπροσωπούν.  

β) για φυσικό πρόσωπο απαιτείται: i) η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας 

από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το 

προσωπικό του/της και ii) η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας της αρμόδιας 

υπηρεσίας, μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερο. 
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 3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η αναφορά στο ειδικό επάγγελμα ή τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης, στο πιστοποιητικό, ώστε να προκύπτει η συνάφειά της 

με τα είδη που θα υποβάλλει προσφορά. 

 

 4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 

που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. 

ΓΕ.Μ.Η.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις 

λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό 

του ΓΕ.Μ.Η.), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης σύστασης και μεταβολών. Για τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζεται είτε 

πιστοποιητικό του ΓΕ.Μ.Η. είτε εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, ώστε να αποδεικνύεται ότι η 

επιχείρηση είναι ενεργή. 

5. Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τους. 

6. IBAN εταιρικού λογαριασμού όψεως, ο οποίος θα δηλώνεται με αντίγραφο εγγράφου 

από την τράπεζα που τηρείται ο λογαριασμός. 

 

Η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών κρίνεται ως απαραίτητη. Σε 

περίπτωση έλλειψης κάποιου δικαιολογητικού η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που θα υποβάλλεται από οικονομικό φορέα χωρίς να υπάρχει συνάφεια 

είδους – δραστηριότητας (σύμφωνα με το πιστοποιητικό του οικείου 

επαγγελματικού μητρώου) θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Εφιστάται η προσοχή όμως ότι σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι των συμβάσεων που 

θα συναφθούν ή παραδίδονται προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών 

κρατουμένων, οι συμβάσεις διακόπτονται με εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση 

του Διευθυντή. 

 

▪ Οικονομική Προσφορά.  

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει το ανάλογο έντυπο του υποδείγματος οικονομικής 

προσφοράς σφραγισμένο και υπογεγραμμένο. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει:  

α)  Να  αναφέρει το χρόνο ισχύος προσφοράς.  

β)  Να υπογράφεται  από τον προσφέροντα . 

γ)  Να περιγράφει με ακρίβεια και σαφήνεια τα προσφερόμενα είδη. 

δ) Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ε) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η υπηρεσία μας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με το ίδιο ακριβώς 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στο σύνολο των προϊόντων της μαναβικής, στη μέση 

λιανική τιμή όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών. και που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 

στ) Η προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει τον προμηθευτή από τις 01-07-2021 μέχρι  31-

08-2022.  

ζ) Τυχόν κιβωτιακές εκπτώσεις ή προσφορές εργοστασίων θα υπολογίζονται πέραν της τιμής 

συμβάσεως για να είναι προς όφελος των καταναλωτών κρατουμένων. 

η) Το συνολικό προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) αναγράφεται 

υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η 

ολόγραφη τιμή. 

θ) Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον προμηθευτή. 

ι) Το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) θα περιλαμβάνει και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. 

έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς κ.α.). 

κ) Η τελική τιμή η οποία προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης δίνεται ΣΕ ΕΥΡΩ με 

υποδιαιρέσεις μέχρι εκατοστού (δύο δεκαδικά ψηφία). Σε περίπτωση που θα δίνεται τιμή 

με περισσότερα δεκαδικά ψηφία θα λαμβάνεται υπόψη η στρογγυλοποίηση της στο δεύτερο 
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ψηφίο. Η στρογγυλοποιημένη τιμή θα αποτελέσει και την ενδεχόμενη συμβατική τιμή 

προμήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Η υπόψη προμήθεια προϋπολογίζεται σε είκοσι χιλιάδες ( 20.000,00€)  ευρώ ετησίως . 

Ο παραπάνω προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και υπάρχει περίπτωση να αυξομειωθεί ανάλογα 

με τη ζήτηση των κρατουμένων, που είναι οι τελικοί καταναλωτές . 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ  

 

1. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προμηθευτές από τις 01-07-2021 μέχρι 31-

08-2022. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα ισχύουν 01-07-2021 μέχρι 30-06-2022 με 

δικαίωμα παράτασης έως δύο (2) μήνες με μονομερή δήλωση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

του Κ. Κ. Νιγρίτας εφόσον δεν έχει ανακηρυχθεί μειοδότης για τη χρονική περίοδο 2022-2023. 

2.  Η προσφορά που ισχύει για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ . 

3. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θεωρείται σταθερό και οριστικό και  

δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, μέχρι και την περαίωση 

της υπόψη προμήθειας.  

                                      

ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ     

 

1.  Οι παραλαβές θα γίνονται κάθε Δευτέρα από 08:30 έως την 13:00 στις εγκαταστάσεις του 

Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας. 

2.  Οι παραγγελίες θα γίνονται, 48 ώρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (EMAIL kkmakedoniasiii@gmail.com) και θα υπογράφουν η 

Διαχειριστική Επιτροπή ο Αρμόδιος Υπάλληλος και θα θεωρούνται από τον Διευθυντή. Δεν 

επιτρέπεται να δίνονται παραγγελίες από τους κρατούμενους άμεσα στον προμηθευτή με ποινή 

την καταγγελία της σύμβασης. Διευκρινήσεις ή αλλαγές μπορεί να γίνονται και τηλεφωνικά.   

3.  Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα διέρχονται από έλεγχο από την εγκατεστημένη συσκευή 

ελέγχου X-RAY του καταστήματος. Η εκφόρτωση των προϊόντων θα γίνεται με αποκλειστική 

ευθύνη του προμηθευτή.  

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβαίνει στην παράδοση δείγματος όποτε του ζητηθεί από την 

υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ       

 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται τοις μετρητοίς για ποσά έως 500€ και με τραπεζική επιταγή 

ημέρας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για ποσά άνω των 500€. Δεν υπάρχουν πρόσθετες 

επιβαρύνσεις (κρατήσεις, φόροι). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι εξοφλημένο 

τιμολόγιο και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν ελέγχους . 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 

• Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς 

και η ανάδειξη του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες 

παραγράφους από την Διαχειριστική Επιτροπή του Καταστήματος, η οποία συστήθηκε με απόφαση 

της Γενικής Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 14-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ στο γραφείο του 

Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Κ.Κ. Νιγρίτας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι 

διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο 

προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου και μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

• Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής η επιτροπή αποσφραγίζει τους 

φακέλους των οικονομικών προσφορών και αφού τις μονογράψει και σφραγίσει ανακοινώνει το 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. 

• Η επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το 

οποίο γνωμοδοτεί: α) για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές β) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4 και το υπόδειγμα της παρούσας και 

συντάσσει τους πίνακες τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%). 
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• Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η επιτροπή, από τα ανωτέρω στάδια, ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης του Κ.Κ. Νιγρίτας εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται 

στους συμμετέχοντες σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

❖ Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

συμμετέχοντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.λπ. επί αποδείξει.  

❖  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

❖  Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

της τιμής, η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/2016. 

  

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησή της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε  (5) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και 09/06/2021. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 

376 παρ. 11 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
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παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή εντοπιστούν προϊόντα κατεστραμμένα ή ληγμένα ή 

με κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη συσκευασία χωρίς υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 

μας, αυτά αντικαθίστανται από τον προμηθευτή άμεσα.  

2. Ο προμηθευτής που θα συνάψει σύμβαση σχετικά με τα είδη μαναβικής, κατά την παράδοση 

των προϊόντων, θα προσκομίζει και το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος 

Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το προσδιορισμό της κανονικότητας 

της τιμής.   

3. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι των συμβάσεων που θα 

συναφθούν ή παραδίδονται προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών κρατουμένων, οι συμβάσεις διακόπτονται και η υπηρεσία μας 

προμηθεύεται τα συγκεκριμένα προϊόντα από τον προμηθευτή που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

4. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σε τρίτο. 

6. Για λόγους ασφαλείας, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε πλαστικές συσκευασίες.  (Όχι 

μπουκάλια και βάζα γυάλινα). 

7. Προσκόμιση φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος/οχημάτων και 

βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος/οχημάτων της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας 

Κτηνιατρικής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο όχημα/οχήματα, όπως 

είναι διασκευασμένο είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά την συγκεκριμένων 

ειδών. 

8. Οι οικονομικοί φορείς επιβάλλεται να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
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10. Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της διακήρυξης, θα διέπονται από τις           

διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016) «περί Δημοσίων Συμβάσεων, 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ» και του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α-36, 9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

11. Οι οικονομικοί φορείς επιβάλλεται να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

12. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Κ.Κ. Νιγρίτας αποφασίζει:  

i) Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μετά από εισήγηση της 

επιτροπής διαγωνισμού.  

       13. Ο προμηθευτής που θα συνάψει σύμβαση σχετικά με είδη μαναβικής θα παραδίδει τα 

προϊόντα ανά παραγγελία κρατουμένου σε κατάλληλη σακούλα/συσκευασία με 

συραμμένη επάνω την απόδειξη αναγράφοντας αναλυτικά και ευκρινώς τα είδη της 

παραγγελίας, την τιμή ανά κιλό/τεμάχιο, το βάρος, τα τεμάχια και το συνολικό 

κόστος.    

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 

• Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί  

τοις εκατό (%), στο σύνολο των προϊόντων της μαναβικής, στη μέση λιανική τιμή όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

• Ο τιμοκατάλογος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω  στοιχεία : 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΑΠΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 

         ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

(Όλα τα είδη 

μαναβικής καθώς και 

τα φρούτα εποχής) 
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• Το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί θα αναγράφεται ευκρινώς αριθμητικά και ολογράφως 

χωρίς ξέσματα , σβησίματα ή διαγραφές .  

• Θα αναγράφονται η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος και όλα τα στοιχεία του 

προμηθευτή .  

• Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα ζητηθούν εγγράφως και τα πλήρη στοιχεία των 

οδηγών που θα εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της φυλακής για την παράδοση προϊόντων 

( φωτοτυπίες ταυτοτήτων ) καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που θα 

εισέρχονται στο κατάστημα για παράδοση προϊόντων . 

• Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των προϊόντων και όχι ανά είδος. 

• Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν της προδιαγραφές της 

Ε.Ε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη : 

• Η τιμή που προκύπτει από το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%), στο σύνολο των προϊόντων της μαναβικής, στη μέση λιανική τιμή όπως αυτή 

προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

• Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί. 

• Η ποιότητα των προϊόντων την οποία θα αποδεχτούν οι κρατούμενοι. 

 

 

Με εντολή Υφυπουργού 

                                     

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                                                 

          ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

(Τίτλος επιχείρησης , λοιπά στοιχεία)                               Προς το Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

                      

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Σύμφωνα με τη με αριθμό 05/2021 διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια (αγορά) ειδών μαναβικής για τις ανάγκες του πρατηρίου τροφίμων του 

Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας. 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΑΠΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 

         ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

(Όλα τα είδη 

μαναβικής καθώς και 

τα φρούτα εποχής) 

 

 

 

 

 

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

 

 

 

 

 

(ΠΟΛΗ)    (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                             

(σφραγίδα και υπογραφή) 
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