
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα       18/02/2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 2711 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού  

& Προμηθειών 

Τηλ. 2132019339, -322, -385 

  

 

Αναφορικά με το αίτημα διευκρίνησης, σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια 

τροφίμων: α) για τους παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, β) για τις ανάγκες του 

προγράμματος σίτισης της Δομής Παροχή Συσσιτίου, γ) για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής 

Κοινωνικό Παντοπωλείο» με Αριθμό Συστήματος 105797, διευκρινίζεται ότι : 

1. Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  Μέρος IV δεν απαιτείται η συμπλήρωση του 

τμήματος Β (Χρηματοοικονομική Επάρκεια) καθότι δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής  βάσει της με αρ. 

πρ. 2295/04.02.2021 Διακήρυξης. Στο Τμήμα Γ που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,  

θα συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα κριτήρια επιλογής 2.2.5 

σελίδα 25 της Διακήρυξης και στην ενότητα Αποδεικτικά Μέσα Β.3 σελίδα 29 της ιδίας Διακήρυξης.  

2. Απαιτείται ένα ΤΕΥΔ ανεξάρτητα με τον αριθμό των ομάδων για τις οποίες θα υποβληθεί προσφορά. 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτείται να υποβληθούν κατά το στάδιο υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης,  πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή μετά από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Επομένως, στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης είτε θα υποβάλλετε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε θα αναφέρετε ρητά όσα δικαιολογητικά έχετε ήδη καταθέσει και 

αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  

 5. Απαιτείται η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην με αρ. 1/2021 μελέτη, 

π.χ. των υπεύθυνων δηλώσεων (σελ. 34), πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος ΗACCP (σελ. 

28,29,30,31,32), ISO (σελ. 29, 30). 

Η προσκόμιση prospectus είναι προαιρετική  και επαφίεται στην επιλογή του προσφέροντα   για την 

πλήρη και σαφή  περιγραφή των ειδών. 

Δεν απαιτούνται δείγματα με την υποβολή της προσφοράς. 

6. Αναφορικά με την ετικέτα του φακέλου προσφορών, οι φάκελοι απαιτείται να αναγράφουν 

ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις : 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

«Προμήθεια τροφίμων: α) για τους παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, β) για 

τις ανάγκες του προγράμματος σίτισης της Δομής Παροχή Συσσιτίου, γ) για τις ανάγκες 

λειτουργίας της Δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο» 

 

 Προς: Δήμο Αγίας Βαρβάρας 

                     Υπ’  όψιν: Επιτροπή για τη Διενέργεια και την  Αξιολόγηση  των  Διαδικασιών  Σύναψης  
των Δημόσιων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016). 

- Διακήρυξη με  αρ. πρωτ.: 2295/04.02.2021 

- Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 2 3 / 0 2 / 2 0 2 1  
 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 105797 ΟΜΑΔΑ……… 
 

- Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος): 

o Επωνυμία: 
o Διεύθυνση: 
o Αριθμός τηλεφώνου: 
o Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (Fax): 
o Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

 
- ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 
4412 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016). 

-  

Διευκρινίζεται ότι τα σημεία με bold πρέπει να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες. 

7. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα υποβάλουν προσφορά για τις ομάδες των ειδών με διαμόρφωση 

μέσης λιανικής τιμής με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, θα συμπληρώσουν 

ως τιμή προσφοράς την τιμή, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης επί της 

προϋπολογισθείσας τιμής του κάθε τμήματος, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό). 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωση με τρία (3) δεκαδικά ψηφία για τις ομάδες των ειδών με ελεύθερη τιμή 

στο εμπόριο & κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                         Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

      ΣΙΓΑΛΑ ΟΛΓΑ                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ 
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