
                                                               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ           ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                          Νηγξίηα     21-04-2021                             

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ         ΠΡΟΣΑΗΑ                                                           Αξ. Πξση.   6009   

             ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ                                                                        

ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ  ΝΗΓΡΗΣΑ                               

=============================== 

Σαρ. Γ/λζε:      Νηγξίηα εξξώλ  

Πιεξνθνξίεο:  Λίηζηθαο Αληώληνο   

Σειέθσλν:       23220 25842- 25816   

Mail:                kkmakedoniasiii@gmail.com 

 

 

 

                                                       ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ   Ν4/ 2021 

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ( ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ                         

                                                      ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΠΑΓΩΤΟΥ  

 

  

Α.  ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ: 

 

Ο Γηεπζπληήο  Σνπ  Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Νηγξίηαο εξξώλ έρνληαο ππόςε : 

 

  Σηο δηαηάμεηο  

 Σνπ Ν.4412/2016 « Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ , πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ».  

 Σεο εγθπθιίνπ κε αξηζ.35/11-05-1954 «Πεξί ηξφπνπ πξνκεζείαο ζπκπιεξσκαηηθήο ηξνθήο 

θαη άιισλ εηδψλ ππφ ησλ θξαηνπκέλσλ δαπάλεο απηψλ». 

 Σεο εγθπθιίνπ κε αξηζ.57/28-08-1957 «Πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο ππφ ησλ θξαηνπκέλσλ 

πξνκεζείαο ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδψλ». 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Ζ  Ρ  Τ     Δ  Η 

Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ (έξεπλα αγνξάο), κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ , γηα 

ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή ηππνπνηεκέλνπ παγσηνύ γηα κεηαπψιεζε απφ ην πξαηήξην 

ηξνθίκσλ ηνπ Καηαζηήκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ ηνπ έηνπο 2021.  

 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 23 Απξηιίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 

10:00π.κ. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ αλσηέξνπ 

θαηαζηήκαηνο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 10
ε
 πξσηλή ηεο παξαπάλσ εκεξνκελίαο. ηε 

ζπλέρεηα αθνχ ραξαθηεξηζζνχλ, ζα πξσηνθνιιεζνχλ θαη ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Η Δπηηξνπή ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα απνζηαινχλ 

κε ην Σαρπδξνκείν ή άιιν ηξφπν ζα πξέπεη λα παξαιεθζνχλ απφ ηελ επηηξνπή (κε επζχλε 

ηνπ ζπκκεηέρνληα) κέρξη θαη ηηο 10:00 ην πξσί ηεο εκέξαο πνπ ζα δηεμαρζεί ε δηαδηθαζία. 

Καζπζηεξήζεηο πνπ ζα νθείινληαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία (Σαρπδξνκείν, δηαλνκείο, κέζα 
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ζπγθνηλσλίαο θ.ιπ.) θαη πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ 

θαθέινπ πξνζθνξάο, ραξαθηεξίδνληαη σο απαξάδεθηεο θαη βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ.  

2. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κεηνδνηνχλ ζε εθαηνζηηαία 

έθπησζε επί ησλ θαζαξώλ ( πξηλ ηνλ ΦΠΑ) εξγνζηαζηαθώλ ηηκώλ ρνλδξηθήο ,βάζε  

ηνπ επηζήκνπ πξσηνηύπνπ ηηκνθαηαιόγνπ ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο. 

3. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνχληαη. 

4. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε πξννξίδνληαη γηα πψιεζε κε δαπάλεο θξαηνπκέλσλ θαη ε 

πσινχκελε πνζφηεηα δχλαηαη λα απμνκεησζεί αλάινγα κε ηε δήηεζε ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ 

είλαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο. Οη θξαηνχκελνη ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη πειάηεο-θαηαλαισηέο 

ηνπ παληνπσιείνπ θαη ησλ θπιηθείσλ θαη σο ηέηνηνη έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνύλ πξντόληα 

ζπγθεθξηκέλεο θίξκαο ή πνηόηεηαο.  

5. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ. 

6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, β) 

πλεηαηξηζκνί θαη γ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 

Β. Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Γεληθά ζηνηρεία  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο:  

α) Η ιέμε Πξνζθνξά,  

β) Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

γ) Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο,  

δ) Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ),  

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία. 

Δηδηθφηεξα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη:  

α) ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη  

β) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη ηελ έλδεημε ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 
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θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄ 188). Όια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπληαρζεί ή λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο δελ 

ζα απνξξίπηνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή. 

 

Γ. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

 

1. Πξνζθόκηζε απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ (πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ 

ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 

απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ , Ι.Κ.Δ), όινπο ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, 

θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

2.  Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηόζν ηελ 

θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη:  

α) γηα λνκηθό πξόζσπν, εθφζνλ ζεσξείηαη θαηά ην ειιεληθφ δίθαην ππνθείκελν ηεο 

ππνρξέσζεο θαηαβνιήο θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ ην αθνξνχλ, αξθεί ε 

ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ίδηνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε 

θαη ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζην φλνκα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ ην δηνηθνχλ ή ην εθπξνζσπνχλ.  
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β) γηα θπζηθό πξόζσπν απαηηείηαη: i) ε πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ νθείιεη ιεμηπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ/ηεο θαη ii) ε πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο, κε κηζζσηψλ Δ.Φ.Κ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη αζθαιηζηηθά ελήκεξν. 

 

 3. Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζην εηδηθφ επάγγεικα ή ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζην πηζηνπνηεηηθφ, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζπλάθεηά ηεο 

κε ηα είδε πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά. 

 

 4. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (π.ρ. 

ΓΔ.Μ.Η.), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο, ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο 

ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο. 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, 

εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (π.ρ. γεληθό πηζηνπνηεηηθό 

ηνπ ΓΔ.Μ.Ζ.), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ. Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πξνζθνκίδεηαη είηε 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔ.Μ.Η. είηε εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ 

Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη φηη ε 

επηρείξεζε είλαη ελεξγή. 

5. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε 

αληηπξφζσπν/εθπξφζσπν ηνπο. 

6. IBAN εηαηξηθνύ ινγαξηαζκνύ όςεσο, ν νπνίνο ζα δειώλεηαη κε αληίγξαθν εγγξάθνπ 

από ηελ ηξάπεδα πνπ ηεξείηαη ν ινγαξηαζκόο. 

Ζ πξνζθόκηζε όισλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. ε 

πεξίπησζε έιιεηςεο θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνύ ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεηαη από νηθνλνκηθό θνξέα ρσξίο λα ππάξρεη ζπλάθεηα 

είδνπο – δξαζηεξηόηεηαο (ζύκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ 

κεηξώνπ) ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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Δθηζηάηαη ε πξνζνρή φκσο φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ζα ζπλαθζνχλ ή παξαδίδνληαη πξντφληα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ 

θξαηνπκέλσλ, νη ζπκβάζεηο δηαθφπηνληαη κε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη απφθαζε 

ηνπ Γηεπζπληή. 

 

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.  

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηνλ θάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ην αλάινγν έληππν ηνπ ππνδείγκαηνο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη:  

α)  Να  αλαθέξεη ην ρξφλν ηζρχνο  πξνζθνξάο.  

β)  Να ππνγξάθεηαη  απφ ηνλ πξνζθέξνληα . 

γ)  Να πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

δ) Αvηηπξoζθoξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε 

ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ε) Όινη νη θσδηθνί ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα αλαθέξνληαη ζε ηεκάρηα κε μερσξηζηό 

δηαθξηηό BARCODE ζηε ζπζθεπαζία θαη όρη σο κέξνο πνιπζπζθεπαζίαο. 

ζη) ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε ππεξεζία καο επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η 

θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ην ίδην 

αθξηβψο πνζνζηφ εθαηνζηηαίαο έθπησζεο επί ησλ θαζαξψλ (πξηλ ηνλ ΦΠΑ) εξγνζηαζηαθψλ 

ηηκψλ ρνλδξηθήο θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο κέρξη ηελ 31-12-2021.  

ε) Σπρφλ θηβσηηαθέο εθπηψζεηο ή πξνζθνξέο εξγνζηαζίσλ ζα ππνινγίδνληαη πέξαλ ηεο 

ηηκήο ζπκβάζεσο γηα λα είλαη πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θξαηνπκέλσλ 

ζ) Η δαπάλε κεηαθνξάο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

η) Οη ηηκέο ζα δίδνληαη ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

 

 

Γ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

 

Η ππφςε πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζε δεθαπέληε ρηιηάδεο ( 15.000,00)  επξψ εηεζίσο . 

Ο παξαπάλσ πξνυπνινγηζκφο είλαη ελδεηθηηθφο θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα απμνκεησζεί  αλάινγα 

κε ηελ δήηεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ,πνπ είλαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο . 
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Δ. ΥΡΟΝΟ  ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΆ – ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗΜΖ  

 

1. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο κέρξη ηελ 31-12-2021. Οη 

ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνχλ ζα ηζρχνπλ κέρξη ηελ 31-12-2021. Η πξνζθνξά πνπ ηζρχεη γηα 

κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα  ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ . 

2. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζε επξψ ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη νξηζηηθέο θαη  δελ ππόθεηληαη   ζε 

αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε  ιφγν θαη αηηία, κέρξη θαη  ηελ πεξαίσζε ηεο ππφςε  

πξνκήζεηαο.  

                                      

Σ. ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ  ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ     

 

1.  Οη παξαιαβέο ζα γίλνληαη θάζε Γεπηέξα από 08:30 έσο ηελ 13:00 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Νηγξίηαο. 

2.  Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη, 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (EMAIL kkmakedoniasiii@gmail.com) θαη ζα ππνγξάθνπλ ε 

Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ν Αξκφδηνο Τπάιιεινο θαη ζα ζεσξνχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή. Γελ 

επηηξέπεηαη λα δίλνληαη παξαγγειίεο από ηνπο θξαηνύκελνπο άκεζα ζηνλ πξνκεζεπηή κε πνηλή 

ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. Γηεπθξηλήζεηο ή αιιαγέο κπνξεί λα γίλνληαη θαη ηειεθσληθά.   

3.  Όια ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα δηέξρνληαη απφ έιεγρν απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή 

ειέγρνπ X-RAY ηνπ θαηαζηήκαηνο. Η εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ  ζα γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.  

4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ παξάδνζε δείγκαηνο φπνηε ηνπ δεηεζεί απφ ηελ 

ππεξεζία. 

 

Ε.   ΣΡΟΠΟ  ΠΛΖΡΩΜΖ       

 

Η εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο γηα πνζά έσο 500€ θαη κε ηξαπεδηθή επηηαγή 

εκέξαο ή θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα πνζά άλσ ησλ 500€. Γελ ππάξρνπλ πξφζζεηεο 

επηβαξχλζεηο (θξαηήζεηο, θφξνη). Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη εμνθιεκέλν 

ηηκνιφγην θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ειέγρνπο . 

 

Ζ. ΤΜΒΑΖ   ΚΑΛΖ   ΔΚΣΔΛΔΖ  

 

        Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε  ή  

αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε πέληε εκέξεο  απφ ηελ εκεξνκελία  

θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Δάλ δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ,θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε πξνκήζεηα αλαηίζεηαη ζηνλ επφκελν 

κεηνδφηε.  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ ζε ηξίην .  
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ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ παξαιαβή εληνπηζηνχλ πξντφληα θαηεζηξακκέλα ή ιεγκέλα ή 

παξακνξθσκέλε ζπζθεπαζία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο , απηά αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή .Δπίζεο πξντόληα πνπ πιεζηάδνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη δελ έρνπλ αθόκε 

δηαηεζεί , ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη. 

Με ηελ ιήμε ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ  ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαιάβεη   

όζα  παγσηά  δελ έρνπλ πνπιεζεί  σο επηζηξεθόκελα πξντόληα .  

 

 

Θ.  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

1. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ παξαιαβή εληνπηζηνχλ πξντφληα θαηεζηξακκέλα ή ιεγκέλα ή 

κε θαηεζηξακκέλε ή παξακνξθσκέλε ζπζθεπαζία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο 

καο, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο πξντφληα πνπ πιεζηάδνπλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη δελ έρνπλ αθφκα δηαηεζεί ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη.  

2. Οη πξνκεζεπηέο πνπ ζα ζπλάςνπλ ζχκβαζε ζρεηηθά κε είδε δηαηξνθήο (πξντφληα 

θαηάςπμεο,  παγσηά)  ππνρξενχληαη λα πξνκεζεχζνπλ ηελ ππεξεζία κε ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ {δώδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ςπγεία} θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ζπληήξεζε ή ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο εθφζνλ ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο καο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα ηνπ επηζηξαθνχλ κεηά ην 

ηέινο ηεο ζχκβαζεο.   

3. Δπηζεκαίλεηαη πσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα 

ζπλαθζνχλ ή παξαδίδνληαη πξντφληα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θξαηνπκέλσλ, νη ζπκβάζεηο δηαθφπηνληαη θαη ε ππεξεζία καο 

πξνκεζεχεηαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

έθπησζεο.  

4. Η δαπάλε κεηαθνξάο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

5. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ ζε ηξίην. 

6. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ,ηα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο.  ( Όρη 

κπνπθάιηα θαη βάδα γπάιηλα). 

7. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζε επξψ ζεσξνχληαη ζηαζεξέο  θαη νξηζηηθέο θαη  δελ ππφθεηληαη   

ζε αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε  ιφγν θαη αηηία, κέρξη θαη  ηελ πεξαίσζε ηεο 

ππφςε  πξνκήζεηαο 

8. Με ηελ ιήμε ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ν πξνκεζεπηήο παξαιακβάλεη  φζα  παγσηά  δελ έρνπλ 

πνπιεζεί  σο επηζηξεθφκελα πξντφληα 

9. Πξνζθφκηζε θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο/ νρεκάησλ θαη 

βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο/νρεκάησλ ηεο αξκφδηαο πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο 
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Κηεληαηξηθήο κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα / νρήκαηα , φπσο 

είλαη δηαζθεπαζκέλν είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πγηεηλή κεηαθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλσλ 

εηδψλ. 

10. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο επηβάιιεηαη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 

δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

11. Πεξηπηψζεηο πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζα δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’/8-8-2016) « πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ   ». 

 

Η. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   
 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κεηνδνηνχλ ζε εθαηνζηηαία έθπησζε επί ησλ 

θαζαξψλ ( πξηλ ηνλ ΦΠΑ) εξγνζηαζηαθψλ ηηκψλ τονδρικής, βάζε  ηνπ επηζήκνπ 

πξσηνηχπνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο . 

 

 Ο ηηκνθαηάινγνο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ  ζηνηρεία : 

  

Π   Ρ   Ο    Η     Ο  Ν 

ΣΔΜΑΥΙΑ  

ΚΙΒΩΣΙΟΤ  

ΥΟΝΓΡΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΚΙΒΩΣΙΟΤ 

ΥΟΝΓΡΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΣΙΜΗ  

     

 

 Η ηηκή έθπησζεο πνπ ζα δνζεί ζα  αλαγξάθεηαη επθξηλψο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο 

ρσξίο μέζκαηα , ζβεζίκαηα ή δηαγξαθέο .  

 Θα αλαγξάθνληαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνκεζεπηή .  

 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα δεηεζνχλ εγγξάθσο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ 

νδεγψλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θπιαθήο γηα ηελ παξάδνζε πξντφλησλ 

( θσηνηππίεο ηαπηνηήησλ ) θαζψο θαη νη αξηζκνί θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα 

εηζέξρνληαη ζην θαηάζηεκα γηα παξάδνζε πξντφλησλ . 

 Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο . 

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο . 

 Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη φρη αλά είδνο. 

 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εηδψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία (βάξνο ηεκαρίνπ, ζχλζεζε, πιηθά 

παξαζθεπήο, αλαινγία θηι)  
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Η. ΚΡΗΣΖΡΗΑ   ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε : 

 Η τιμή ποσ προκύπτει απφ ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο (%) επί ηνπ επηζήκνπ 

ηηκνθαηαιφγνπ ηεο θάζε εηαηξίαο.  

 Ο αληαγσληζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

 Η πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηελ νπνία ζα απνδερηνχλ νη θξαηνχκελνη. 

 

 

 

 

Με εληνιή Τθππνπξγνύ 

                                     

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

                                                 

       ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ      ΠΡΟΦΟΡΑ                          Πξνο ην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Νηγξίηαο 

(Σίηινο επηρείξεζεο , ινηπά ζηνηρεία) 

……………………………………… 

……………………………………… 

                      

 

Π  Ρ  Ο    Φ  Ο  Ρ  Α 

 

χκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ  03/2020  δηαθήξπμε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ  δηαγσληζκνχ (έξεπλα 

αγνξάο) γηα ηελ πξνκήζεηα αηνκηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ παγσηνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξαηεξίνπ 

ηξνθίκσλ ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Νηγξίηαο. 

Π   Ρ   Ο    Ι     Ο  Ν  ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΔΠΙ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 

 

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 

 

 

 

 

 

 

Γειώλσ όηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

 

Νηγξίηα    (Ηκεξνκελία) 

                                                                  Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

                                                             

(ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) 
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