ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ

Υπουργείο Εργασίας,
Kοινωνικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείµενο του παρόντος Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού είναι η υποβολή
προσφορών για την περιοδική προµήθεια προϊόντων διατροφής για το χρονικό
διάστηµα από 01-05-2016 έως 31-12-2016, στο πλαίσιο της υλοποίησης
χρηµατοδότησης προγράµµατος σίτισης µεταξύ των :
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ «Η ΑΡΩΓΗ»
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου : «Ενίσχυση των υλοποιούµενων από τις
ενορίες, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα ή άλλους εκκλησιαστικούς φορείς της Ιεράς
Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, προγραµµάτων σίτισης αστέγων και
ατόµων που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα
καθηµερινής σίτισης», όπως αναφέρεται στην από 26 Σεπτεµβρίου 2014
Προγραµµατική Σύµβαση σε συνδυασµό µε την από 30 ∆εκεµβρίου 2015
τροποποίηση, και σύµφωνα µε τον κατάλογο προϊόντων διατροφής που
αναγράφονται στην Ενότητα Οικονοµική Προσφορά. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα λάβει χώρα την 22α Απριλίου 2016 και ώρα 12:00 µ.µ.
ΑΡΘΡΟ 2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το φυσικό αντικείµενο αφορά την παροχή προϊόντων διατροφής όπως αυτά
περιγράφονται αναλυτικά στον συνηµµένο πίνακα για την παρασκευή γευµάτων
στα παρακάτω σηµεία διανοµής:
1) Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λιβαδειάς
2) Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάµπους Αλιάρτου
3) Τράπεζα Αγάπης Θηβών
όπου θα λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα εκ µέρους του κυρίως φορέα, ήτοι
του Οργανισµού Κοινωνικών ∆οµών «Η ΑΡΩΓΗ».
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας.
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∆ιεύθυνση Αναθέτουσας: Πλατεία Αθ. ∆ιάκου. Λιβαδειά, Τ.Κ.32131
Τηλ.: 22610 28330
Fax : 22610 28640
ΑΡΘΡΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο προϋπολογισµός του παρόντος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανέρχεται
στο ποσό των 30.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ. Προσφορά που
δίνει τιµή µεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί,
εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε
το αντικείµενο της παρούσας προµήθειας.
(β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
2. Ο όρος «προµηθευτής» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω
παράγραφο κατηγορίες
ΑΡΘΡΟ 6. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής θα πρέπει να
περιλαµβάνει:
I. Αίτηση συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, στην οποία θα περιλαµβάνεται η
διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η οποία να απευθύνεται στον
Οργανισµό Κοινωνικών ∆οµών «Η ΑΡΩΓΗ» στα Γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας στη Λιβαδειά, Πλατεία Αθ. ∆ιάκου,
Λιβαδειά, Τ.Κ.32131
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι ο συµµετέχων
διαγωνιζόµενος δεν υπόκειται στους περιορισµούς που αναφέρονται παρακάτω:
1. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.
2. Η επιχείρηση είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερη.
3. Η επιχείρηση δεν έχει τελέσει παραπτώµατα βάσει του Αγορανοµικού
κώδικα και των κανονισµών του ΕΦΕΤ.
4. Εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
5. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για την οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής σε σχέση µε την παρούσα εκδήλωση
ενδιαφέροντος.
6. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση.
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7. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, τους
γενικούς και ειδικούς όρους, τις υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές
προδιαγραφές.
III. Υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία ο συµµετέχων διαγωνιζόµενος να
δηλώνει ότι εφαρµόζει για την παραγωγική µονάδα τους κανόνες ορθής υγιεινής
πρακτικής, θεσπίζει, εφαρµόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει
των αρχών HACCP, ή πιστοποίησης ISO 22000 στους τοµείς αποθήκευσης,
παραγωγής και διακίνησης µε την επιφύλαξη ειδικότερων απαιτήσεων σχετικών
µε την υγιεινή των τροφίµων και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και το µέγεθος της
επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονοµική προσφορά των ενδιαφερόµενών θα περιλαµβάνει τα προϊόντα που
περιγράφονται στον παρακάτω κατάλογο προϊόντων διατροφής και θα
περιγράφει το χρονικό διάστηµα προµήθειας. Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει:
α. Την τιµή ανά µονάδα του κάθε είδους του κάτωθι Καταλόγου Προϊόντων
∆ιατροφής σε ΕΥΡΩ και του Φ.Π.Α. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
β. Χρονικό διάστηµα προµήθειας του εκάστοτε προϊόντος
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ :
ΕΙ∆ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ - ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΨΩΜΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Νο10
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΝΕΣΤΡΑ
ΧΟΝ∆ΡΗ
ΡΥΖΙ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

Ι.Ν.ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

Ι.Ν.ΑΓ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΓΑΠΗΣ
ΘΗΒΩΝ

574
ΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΤΟ ΜΗΝΑ

360 ΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΤΟ ΜΗΝΑ

2400
ΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΤΟ ΜΗΝΑ

182

0

900

1082

ΚΙΛΑ

15

10

60

85

ΚΙΛΑ

0

4

0

4

ΚΙΛΑ

0
15
80
6
0

4
0
50
0
10

60
60
200
40
30

64
75
330
46
40

ΚΙΛΑ
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ΣΥΝΟΛΟ

Μον.
Μέτρησης

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΜΠΑΜΙΕΣ
ΦΑΚΕΣ
ΡΕΒΥΘΙΑ
ΑΡΑΚΑΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ
ΚΙΜΑΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΜΠΟΥΤΙ
ΨΑΡΙ
ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ
ΨΑΡΙ
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
ΨΑΡΙ ΣΕ ΦΕΤΑ
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ
ΦΥΛΛΟ
ΚΡΟΥΣΤΑΣ
ΑΥΓΑ
ΧΑΛΒΑΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΜΗΛΑ
ΠΕΛΤΕ ΤΥΠΟΥ
«ΠΟΥΜΑΡΟ»
ΞΥ∆Ι
ΞΥΝΟ
ΛΑ∆Ι
ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α
ΑΛΑΤΙ
ΓΑΛΑ
ΠΙΠΕΡΙ
ΡΙΓΑΝΗ
ΣΟ∆Α

0
6
6
0
15
12

5
0
5
10
0
8

0
30
30
30
30
50

5
36
41
40
45
70

50

36

300

386

ΤΕΜΑΧΙΑ

42

36

0

78

ΤΕΜΑΧΙΑ

20
0
13
13
13
10
3

0
36
0
18
0
0
0

0
150
50
0
0
30
0

20
186
63
31
13
40
3

ΚΙΛΑ

3
20
5
30
15

0
0
0
0
0

0
300
0
200
200

3
320
5
230
215

ΚΙΛΑ

15
10
5
30
3
5
0
0
0
0

10
0
0
10
0
5
6
0,5
0,5
0,5

20
10
30
60
0
10
100
10
10
0

45
20
35
100
3
20
106
10,5
10,5
0,5

ΚΙΛΑ

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΛΙΤΡΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΛΙΤΡΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

Η προσφερόµενη τιµή ανά είδος υπολογιζόµενη µε τον αριθµό της ποσότητας
του είδους ανά µήνα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το οικονοµικό αντικείµενο του
∆ιαγωνισµού, ο οποίος ορίζεται στην ενότητα Οικονοµικό Αντικείµενο
∆ιαγωνισµού της παρούσας. Στην περίπτωση υπερβολικά χαµηλής οικονοµικής
προσφοράς, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της
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οικονοµικής προσφοράς, ώστε σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται αν εξασφαλίζεται
η ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων.
Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε
ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσµατα,
διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε
εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε
εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει
τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο φάκελος της προσφοράς του κάθε
διαγωνιζοµένου περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισµένους
επιµέρους φακέλους («υποφακέλους»):
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία
περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 6, της παρούσας Προκήρυξης σε
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο.
Στο πρωτότυπο ένα από τα δύο παραπάνω και σε κάθε σελίδα του, θα
αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του
άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυµφωνίας. Όλες οι σελίδες του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο
της επιχείρησης που συµµετέχει στο διαγωνισµό.
Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισµού
είναι χωριστός και σφραγισµένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1)
αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων. Η Οικονοµική
Προσφορά των διαγωνιζόµενών θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης Προκήρυξης.
Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης που συµµετέχει στο διαγωνισµό.
Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της
επιχείρησης που συµµετέχει στον διαγωνισµό καθώς επίσης και τις παρακάτω
ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
Παροχή προϊόντων διατροφής στον:
Οργανισµό Κοινωνικών ∆οµών «Η ΑΡΩΓΗ» µε ακόλουθα σηµεία διανοµής:
1) Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λιβαδειάς
2) Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάµπους Αλιάρτου
3) Τράπεζα Αγάπης Θηβών
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01 / 04 /
2016 ΕΩΣ 15 / 04 / 2016.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ : 15/ 04 /2016 ΚΑΙ ΩΡΑ
12:00π.µ.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης
επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα τυχόν
συνηµµένα στα Τεχνικά έντυπα, σχέδια, πιστοποιητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία
που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του,
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να µονογράφεται
από την επιχείρηση που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Το περιεχόµενο του
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η
τάξη και η σειρά των όρων της Προκήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη", συµφωνούµε και
αποδεχόµεθα, κ.τ.λ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των
κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά
και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Κατά την
κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης, προσφορά µε
γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.
Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά
παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και
παραρτήµατα της Προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν
ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις
τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του
διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται
συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα,
συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της
έννοιας τους.
Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι
έλαβαν γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα. Πάντως η γνώση των όρων της παρούσας και η

6

αποδοχή τους θεωρείται δεδοµένη µε την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου µε
την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι
απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του
Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού
κ.λπ. και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο
του διαγωνισµού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης εξοµοιώνεται
µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε
χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης.
Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε
ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσµατα,
διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε
εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε
εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: Μετά την παραλαβή από το
Πρωτόκολλο των προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Οι προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά του Βαθµού τους µε βάση
την προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή σε συνδυασµό µε τη µεγαλύτερη χρονική
διάρκεια προµήθειας. Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόµενος
από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος. Η προσφορά µε την χαµηλότερη
τιµή σε συνδυασµό µε τη µεγαλύτερη χρονική διάρκεια προµήθειας είναι εκείνη
που θα συγκεντρώσει τη µέγιστη βαθµολογία.
Εφ’ όσον η οικονοµική προσφορά είναι διατυπωµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στη Προκήρυξη και δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισµό της,
καταγράφεται από την Επιτροπή η τιµή της συνολικής οικονοµικής προσφοράς
του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α) Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος
του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
προκειµένου να υπογραφεί το σχέδιο σύµβασης κάλυψης αναγκών τροφοδοσίας
του Οργανισµού Κοινωνικών ∆οµών «Η ΑΡΩΓΗ» µε ακόλουθα σηµεία διανοµής:
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1) Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λιβαδειάς
2) Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάµπους Αλιάρτου
3) Τράπεζα Αγάπης Θηβών
β) Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικώς επί αναλόγου οριστικής τµηµατικής
παραλαβής και σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο παραγγελίας κάθε ποσότητας
προµηθευοµένων ειδών και το σχετικό δελτίο αποστολής-τιµολόγιο, εντός
χρονικού διαστήµατος 30 ηµερών από της παραδόσεως του Τιµολογίου στην
αναθέτουσα Αρχή.
γ) Η καταβολή του Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα.
δ) Επί της τιµής θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις και τυχόν φόροι.
ΑΡΘΡΟ 11.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προµηθεύει σε δεκαπενθήµερη
βάση τα Προϊόντα ∆ιατροφής που αναγράφονται στον προαναφερόµενο
Κατάλογο Προϊόντων ∆ιατροφής.
2. ∆ιαδικασία για Παραγγελία - Παράδοση
Τα υπό προµήθεια προϊόντα διατροφής θα πρέπει να παραδίδονται σε
δεκαπενθήµερη βάση από τις ώρες 09:00 έως και 14:00 σε τρία (3) σηµεία
διανοµής του Νοµού Βοιωτίας. Και συγκεκριµένα:
1) Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λιβαδειάς, ∆ιεύθυνση: Πλατεία Αγ. Γεωργίου
Λιβαδειάς, Τ.Κ.32131
2) Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάµπους Αλιάρτου, ∆ιεύθυνση: Αλίαρτος
Τ.Κ.32001
3) Τράπεζα Αγάπης Θηβών, ∆ιεύθυνση: Πελοπίδου 26, Θήβα, Τ.Κ.32200
Η παραγγελία των ειδών διατροφής θα δίνεται για κάθε δεκαπενθήµερο
εγγράφως δια ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), ή και τηλεφωνικώς, µε
συνολική κατάσταση την τελευταία Παρασκευή κάθε µήνα (σε µηνιαία βάση)
µέχρι τις 11:00 π.µ. µε δικαίωµα µονοµερούς τροποποίησης της παραγγελίας
από την Αναθέτουσα, µέσα στο πλαίσιο όµως της συγκεκριµένης προσφοράς,
αναλόγως τις συγκεκριµένες ανάγκες της εκάστοτε χρονικής περιόδου
προσφοράς συσσιτίων.
Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί αυξοµειώνοντας ανάλογα µε
τις εκάστοτε εβδοµαδιαίες ή µηνιαίες ανάγκες τα είδη σίτισης και αναλώσιµα που
η διακήρυξη καθορίζει µέχρι +/- 25% της παραγγελίας.
Επίσης η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιεί την παραγγελία µε
άλλα προϊόντα ίσης όµως αξίας µε εκείνα που αντικαθιστά.
Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωµα κατόπιν συνεννοήσεως του εκάστοτε
υπεύθυνου των τριών προαναφερόµενων σηµείων διανοµής και του
προµηθευτή, να διακόψει προσωρινά από ένα έως τρεις µήνες την προµήθεια
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών σε περίπτωση που τα σηµεία
διανοµής δεν παρέχουν συσσίτια.
3. ∆ιαδικασία για Παραλαβή.
Η παραλαβή των προϊόντων διατροφής και ειδών κουζίνας θα γίνεται (2) φορές
τον µήνα, µε όχηµα του προµηθευτή.
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Τα είδη πρέπει να παραδίδονται στην έδρα των τριών σηµείων διανοµής στις
προαναφερόµενες διευθύνσεις σύµφωνα µε τον περιγραφόµενο ως άνω πίνακα.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προσφερόµενα είδη θα είναι ΑΑ ποιότητας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να
πληρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και να παραδίδονται σε άριστη
κατάσταση και κατόπιν ελέγχου.
1. Τα κατεψυγµένα λαχανικά πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασίες των 5
κιλών.
2. Tα είδη κρεάτων πρέπει να παραδίδονται τεµαχισµένα σε ατοµικές µερίδες
και σε συσκευασίες των 2 κιλών.
3. Ο κιµάς πρέπει να συσκευάζεται ανά 2 κιλά και να µην έχει περιττό λίπος
4. Θα τηρηθεί το δικαίωµα επιστροφής των προϊόντων που δεν θα τηρούν τις
προδιαγραφές.
5. Σε περίπτωση έλλειψης χώρου στα σηµεία διανοµής, ιδίως όσον αφορά τα
νωπά κρέατα, διατηρείται το δικαίωµα αλλαγής της ηµεροµηνίας
παράδοσης των προϊόντων µε µονοµερή ενηµέρωση από τα ίδια σηµεία
διανοµής 2 ηµέρες πριν.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των προϊόντων διατροφής και ειδών κουζίνας,
µετά από δειγµατοληπτικό µακροσκοπικό έλεγχο:
• Η τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ελέγχει
δειγµατοληπτικά την ποιότητα τους σε τακτική βάση. Η επιτροπή θα συντάσσει
έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν
προκύψει από την µη σωστή εκτέλεση της σύµβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα
υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας και αυτό θα προβαίνει
στις ανάλογες κυρώσεις.
Η ενηµέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα,
επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά.
• Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών κατά την παραλαβή.
Κατά την παραλαβή διενεργείται από τον παραλαβόντα ποιοτικός και αναλυτικός
ποσοτικός έλεγχος των ειδών, ώστε να διασφαλιστεί η συµφωνία της
παραγγελίας, της χρέωσης του Τιµολογίου Αποστολής και των ειδών που
παραλαµβάνονται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συµφωνία αναφορικά µε τα τρία
προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε αντίθετη
περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωµα να επιστρέψει την παραγγελία και να
συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για µη σωστή εκτέλεση της σύµβασης. Οι
σχετικές εκθέσεις θα υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας
και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενηµέρωση του αναδόχου θα
γίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη
αναφορά.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και να
παραδίδονται σε άριστη κατάσταση, κατόπιν ελέγχου και κατάλληλα προς
άµεση κατανάλωση από τους τροφίµους του συσσιτίου.
Θα τηρηθεί το δικαίωµα επιστροφής των προϊόντων που δεν θα τηρούν τις
προδιαγραφές του συσσιτίου.
ΑΡΘΡΟ 13.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη του παρόντος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού αναρτάται στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας www.imtl.gr
ΑΡΘΡΟ 14.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆ιευκρινήσεις σε σχέση µε την παρούσα παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 –13:00
τις εργάσιµες ηµέρες από την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας και τον π.
∆ηµήτριο Μαργαρίτη στο τηλέφωνο 22610 28330.
ΑΡΘΡΟ 16.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως, ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή στην Αναθέτουσα Αρχή µε την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, στην διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ,
Πλατεία Αθ. ∆ιάκου 32131 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ. Ως ηµεροµηνία υποβολής θα λαµβάνεται
υπόψη η σφραγίδα του ταχυδροµείου.
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