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ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ         ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

             ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                                                                        

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                               

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ                                                                                                                              

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     ΙΙΙ 

           ΝΙΓΡΙΤΑ  ΣΕΡΡΩΝ  

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

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    3A  /2015 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΦΕΔΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ ( Νιγρίτας Σερρών )  διενεργεί έρευνα αγοράς  

(πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό) με τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτών 

διαφόρων ροφημάτων  (διάφοροι καφέδες, σοκολάτα ρόφημα , τσάι)    του πρατηρίου τροφίμων επί ένα έτος 

την 11-06-2015  ημέρα Πέμπτη . 

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση του καταστήματος το αργότερο μέχρι την 10
η
 πρωινή της 

ανωτέρω ημερομηνίας. Στη 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.  

3. Δεν απαιτείται να κατατεθούν δικαιολογητικά συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης των συμβάσεων. 

(Παρά μόνο α)επικυρωμένο φωτ/φο της αδείας λειτουργίας β)Βεβαίωση εγγραφής από το 

επαγγελματικό επιμελητήριο και γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 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 Διευθυντού.   

4. Οι κρατούμενοι του καταστήματος  είναι πελάτες-καταναλωτές του πρατηρίου τροφίμων και ως τέτοιοι 

έχουν δικαίωμα να ζητούν προϊόντα συγκεκριμένης φίρμας ή ποιότητας. Για το λόγο αυτό στην κατάσταση 

των υπό προμήθεια προϊόντων αναφέρονται συγκεκριμένα προϊόντα συγκεκριμένης φίρμας. 

 

 

Β.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Καφέδες διάφοροι  προς πώληση   16.000,00           Ευρώ 

 Το παραπάνω προϋπολογισθέν ποσό  είναι ενδεικτικό  και υπάρχει περίπτωση  να αυξομειωθεί  ανάλογα με 

τη ζήτηση των κρατουμένων που είναι οι τελικοί καταναλωτές. 
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Γ.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

1. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προμηθευτές για ένα έτος. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν 

θα ισχύουν για ένα έτος. 

2. Οι τιμές είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μετά από αίτηση του 

προμηθευτή, εάν υπάρξουν ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις των προϊόντων στη αγορά   + 10%. Στην περίπτωση 

αυτή με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής θα καθορίζεται η νέα τιμή προμήθειας του προϊόντος. Τυχόν 

κιβωτιακές εκπτώσεις ή προσφορές εργοστασίων θα υπολογίζονται πέραν της τιμής συμβάσεως για να είναι 

προς όφελος των καταναλωτών κρατουμένων. 

Δ.   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας πρέπει να αναφέρεται από τον ενδιαφερόμενο στην προσφορά του. 

2. Οι παραλαβές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως την 12:00 στις εγκαταστάσεις του 

καταστήματος κράτησης Νιγρίτας, ή σε ώρες που θα υποδεικνύονται από τους υπαλλήλους του 

καταστήματος  κατά την παραγγελία. 

3. Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα διέρχονται για έλεγχο από  την εγκατεστημένη συσκευή ελέγχου X-

RAY.Η εκφόρτωση των προϊόντων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.  

Ε.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται τοις μετρητοίς . Δεν υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις (κρατήσεις, 

φόροι). 

ΣΤ.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

ή παραμορφωμένη συσκευασία χωρίς υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, αυτά αντικαθίστανται από τον 

προμηθευτή. Επίσης προϊόντα που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμα διατεθεί ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει. 

2. Πέρα από τα προϊόντα που υπάρχουν στη συνημμένη κατάσταση είναι δυνατόν να προστεθούν νέα εάν το 

ζητήσουν οι κρατούμενοι καταναλωτές. Στην περίπτωση αυτή θα ζητούνται τιμές από τους προμηθευτές που 

θα μας προμηθεύουν ομοειδή προϊόντα και θα γίνεται ανάθεση σε αυτόν που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.  

3. Τα προϊόντα στη συσκευασία τους πρέπει να έχουν κωδικούς μπαρκόουντ (barcode ) για να καταχωρούνται 

μέσω των  ειδικών συσκευών ελέγχου. Π.χ  :  

   

 ΠΡΟΣΟΧΗ   

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

βάζα γυάλινα)  

 

B.Σχετικά με την σύνταξη των προσφορών και για την ευκολότερη εκτίμηση τους  διευκρινίζονται τα  εξής:  

 1.Θα δοθούν τιμές τεμαχίου και όχι συσκευασίας ( κιβώτια κλπ) . 

 2.Οι τιμές θα δίνονται και θα αξιολογούνται με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών ψηφίων  

 3.Οι προσφορές θα συνταχθούν με την τάξη και τη σειρά  του συνημμένου πίνακα 
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 προϊόντων. 

4.Θα δοθούν απόλυτες τιμές και όχι κατάλογος αρχικών  τιμών  προϊόντων και 

 εκπτώσεις επί αυτών.  

5.Θα αναφέρονται διευκρινίσεις για το βάρος, τον όγκο και τη φίρμα των προϊόντων, όπου κρίνεται 

απαραίτητο και δεν υπάρχει σχετική αναφορά. 

6.Επίσης, είναι δυνατόν να δοθούν τιμές προϊόντων που δεν αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες, σε  

χωριστές καταστάσεις, προκειμένου η επιτροπή να εκτιμήσει ποια από αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν 

στις υπό σύναψη συμβάσεις. 

 

1. ΚΑΦΕΔΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 

1.  

ΚΑΦΕΣ ESPRESSO  ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ   

2.  

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ   

3.  

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 100ΓΡ   

4.  

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 200ΓΡ   

5.  

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 100GR   

6.  

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 194GR   

7.  ΚΑΦΕΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΝESTLE (ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΓΕΥΣΕΙΣ)   

8.  

ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ ΚΑΦΕ 100 ΓΡ ΝESTLE(ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)   

9.  

ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ ΚΑΦΕ 200 ΓΡ ΝESTLE(ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)   

10.  

ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ ΚΑΦΕ 50 ΓΡ ΝESTLE(ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)   

11.  ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ 100 ΓΡ(ΚΟΥΤΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)   

12.  ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ 100 ΓΡ(ΚΟΥΤΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)   

13.  
ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ 200 ΓΡ(ΚΟΥΤΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) 

 

 

  

14.  

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS 250ΓΡΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

 

  

15.  

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS 500ΓΡΑΜ   

16.  

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΚΑΟ ΓΙΩΤΗΣ 125 ΓΡ   

17.  

ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 250ΓΡΑΜ. CARDBURRYS   
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18.  

ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 500ΓΡΑΜ. CARDBURRYS   

19.  ΤΣΑΙ LIPTON 20 ΦΑΚΕΛΛΩΝ  ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

 

 

 

20.  ΤΣΑΙ LIPTON 100 ΦΑΚΕΛΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

 

 

 

21.  ΤΣΑΙ ΕΠΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 100 ΦΑΚΕΛΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΓΕΥΣΕΙΣ 

 

 

 

22.  ΤΣΑΙ LIPTON 20 Η 25 ΦΑΚΕΛΛΩΝ  ΛΕΜΟΝΙ 

   

23.  ΤΣΑΙ LIPTON 20 ΦΑΚΕΛΩΝ  ΜΑΥΡΟ 

   

24.  ΤΣΑΙ LIPTON 25 ΦΑΚΕΛΩΝ  ΜΑΥΡΟ 

   

25.  ΤΣΑΙ LIPTON 20  ΦΑΚΕΛΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟ 

 

 

 

26.  ΤΣΑΙ LIPTON 25  ΦΑΚΕΛΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟ 

 

 

 

27.  ΤΣΑΙ LIPTON ΜΑΥΡΟ 20 ΦΑΚΕΛΛΩΝ   

28.  ΤΣΑΙ LIPTON ΜΑΥΡΟ 25 ΦΑΚΕΛΛΩΝ   

29.  ΤΣΑΙ LIPTON ΜΕΝΤΑ 20 ΦΑΚΕΛΛΩΝ   

30.  ΤΣΑΙ LIPTON ΜΕΝΤΑ 25 ΦΑΚΕΛΛΩΝ   

31.  ΤΣΑΙ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 20 ΦΑΚΕΛΛΩΝ   

32.  ΤΣΑΙ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 25 ΦΑΚΕΛΛΩΝ   

33.  ΤΣΑΙ LIPTON BOYNOY 20 ΦΑΚΕΛΛΩΝ   

34.  ΤΣΑΙ LIPTON BOYNOY 25 ΦΑΚΕΛΛΩΝ   

 

Νιγρίτα   26-05-2015                                                                                                               

H  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                          Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΜΠΟΥΜΠΑ  ΑΛΕΞΙΑ                ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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