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Αρ. Πρωτ. 15790

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200
Κερατσίνι Τ.Κ. 18756
Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας
Επικοινωνία: 2132074755

ΠΡΟΣ: Όλους του Συμμετέχοντες

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ.
13452/08-04-2019 για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Σχετικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιθυμούμε να σας
διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
1. Στη σελίδα 22 της διακήρυξης στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι: «Στις περιπτώσεις που με την αίτηση
συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Άρθρο 43 του Ν.
4605/2019 ΦΕΚ Α΄ 52/01-04-2019)
Διευκρίνηση:
Η ανωτέρω παράγραφος αποτελεί ακριβή διατύπωση του άρθρου 43 παρ. 8 του Ν. 4605/2019 με τον οποίο
τροποποιήθηκαν σημαντικά άρθρα του Ν. 4412/2016. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς
συμμετέχουν υποβάλλοντας προσφορά και δεν απαιτείται ειδικότερο έγγραφο το οποίο να αποτελεί αίτηση
συμμετοχής.
2. Στη μελέτη απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού HACCP ή ισοδύναμου για τα τυροκομικά προϊόντα,
κατεψυγμένα λαχανικά και ελαιόλαδο, ενώ για το αραβοσιτέλαιο αναφέρεται μόνο η υποχρέωση υποβολής
HACCP, δηλ. δεν αναφέρεται η φράση «ή ισοδύναμο».
Διευκρίνηση:
Για το συγκεκριμένο είδος ισχύει ότι και για τα προαναφερόμενα είδη, δηλαδή γίνεται αποδεκτό
πιστοποιητικό HACCP ή ISO 22000 ή «ισοδύναμο αυτού»
3. Σχετικά με τα είδη της Υποομάδας Α.2: «Δημητριακά – ΚορνΦλέικς» και «Δημητριακά – ΚορνΦλέικς» ολικής
άλεσης.
Στην μελέτη αναφέρεται ότι το προϊόν θα πρέπει να είναι με βάση τα σιτηρά, ολικής ή μη άλεσης,
προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα
διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.»
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Διευκρίνηση:
Στο ερώτημα για τον προσδιορισμό του είδους των δημητριακών, διευκρινίζεται ότι ζητούνται προϊόντα με
βάση το καλαμπόκι

4.

Σχετικά με το είδος της Υποομάδας Α.2 «Μαγιά ξερή» στην μελέτη αναφέρεται: Να είναι αρίστης
ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλο φακελάκι των 8 γρ., εξωτερικά να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Στον πίνακα προϋπολογισμού όσο και στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς δίδεται η ακόλουθη
περιγραφή: Μαγιά αποξηραμένη Συσκ. 3 Χ 0,8 γρ.
Διευκρίνηση:
Το ορθό είναι «Μαγιά αποξηραμένη Συσκ. 3 Χ 8 γρ.»
Για διευκόλυνση σας επισυνάπτεται συνημμένα διορθωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

5.

Σχετικά με την συσκευασία των ειδών της Υποομάδας Α.1 και ειδικότερα για τα είδη «Αμυγδαλόψυχα ωμή»,
«Αλεύρι ολικής άλεσης», «Αλεύρι για όλες τις χρήσεις»
Διευκρίνηση:
Για τα ανωτέρω είδη, κριτήριο αξιολόγησης της προσφοράς είναι η τιμή ανά κιλό. Σχετικά με την
συσκευασία, επιθυμητή θα ήταν η συσκευασία του ενός κιλού ανά τεμάχιο, χωρίς να αποτελεί υποχρεωτικό
κριτήριο συμμετοχής.

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
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