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Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 5165420 & 5165418, προσκαλούνται
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑ-
ΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισµού 33,891.61e περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (29,992.58e για
προµήθεια προϊόντων παντοπωλείου πλέον Φ.Π.Α. 13% 3,899.03 e) µε ελεύθερη συµπλήρωση τι-
µολογίου, στο συνηµµένο υπόδειγµα προσφοράς (πιν. 2) . Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και
ϐασίζεται στις προηγούµενες καταναλώσεις (πιν. 1). Ο προϋπολογισµός δύναται να αυξοµειωθεί κατά
±20%.

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ϑα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

• Η προσφορά υποβάλλεται για µόνο το σύνολο της προµήθειας/παροχής υπηρεσίας ,

• Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στις διευθύνσεις : Σποράδων 29, Κυψέλη & Σ. Χάου
1, Σεπόλια,

• Οι παραδόσεις ϑα γίνονται στις παραπάνω διευθύνσεις δύο (2) ϕορές, εβδοµαδιαία.

• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (1) µήνα από τη λήξη
κατάθεσης της προσφοράς,

• Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση τιµών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Πέµπτη, 16– 02– 2023 και ώρα 16:30

Οι προσφορές ϑα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση:

Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

http://www.ekfrasi.gr


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά, από οικονοµική άποψη, ϐάσει τιµής. Ο
προϋπολογισµός προέκυψε µε ϐάση τις αντίστοιχες κατανάλωσεις 7µηνης περιόδου κατά το έτος
2022. Η προσφορά ϑα δοθεί συγκρίνοντας τις τιµές µονάδος των συνηθέστερα, ϐάσει στατιστικών
στοιχείων, Ϲητουµένων προϊόντων. Σε περίπτωση άλλων ειδών (π.χ. άλλο είδος ή άλλη ποιότητα) ϑα
Ϲητείται καθορισµός νέας τιµής πριν την παραγγελία.

Η προµήθεια υλοποιείται ως «∆ηµόσια Σύµβαση ΄Εργων - Προµηθειών» κατά την έννοια της πε-
ϱίπτωσης (ϐ) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο ϐ΄
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόµου 4412/2016 «∆ηµό-
σιες Συµβάσεις ΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) » (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016), λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων καταργούµενων
και µεταβατικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε αυτόν.

Η δαπάνη του έργου ϑα ϐαρύνει τις πιστώσεις του έργου ∆ΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ) και έχει εγγραφεί στον εγκεκριµµένο προϋπολογισµό Οικ. ΄Ετους
2023. Οι εγκρίσεις δέσµευσης δαπάνης έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ1 και έλαβαν, αντίστοιχα,
αριθµό ανάρτησης : 23REQ012078796 & 23REQ012078808.

Στην προσφορά ϑα αναγράφεται η τιµή της προµήθειας προ Φ.Π.Α. Λόγω της ϕύσης των Ϲητου-
µένων παραδόσεων και των αυξοµειώσεων που συναρτώνται, αποκλειστικά, από τη πληρότητα κάθε
∆οµής οι υποψήφιοι ϑα αξιολογηθούν µε ϐάση τη χαµηλότερη τιµή µοναδιαίου κόστους. Για τον
σκοπό αυτό οι προσφερόµενες τιµές ϑα αθροιστούν και ϑα διαιρεθούν µε το πλήθος των Ϲητουµένων
προϊόντων ώστε να προκύψει µια µέση τιµή ανά προσφέροντα. Ο υποψήφιος που ϑα προσφέρει την
ελάχιστη µέση τιµή µοναδιαίου κόστους ϑα αναλάβει την προµήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται :
κ. Α. Κουλούρη (Κυψέλη) & κ. Γ. Καραούλη (ΙΝΟΗ) (e-mail: procurement@ekfrasi.gr) όλες τις
εργάσιµες µέρες, κατά τις ώρες 09:00-15:00 και στα τηλέφωνα 210 88 100 98 & 210 86 49 064.

Η πληρωµή ϑα πραγµατοποιηθεί µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την
οριστική παραλαβή του συνόλου της προµήθειας/παρεχόµενης υπηρεσίας ή σύµφωνα µε την πρόοδο
των εργασιών.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός ϕορέας οφείλει µε την οικονοµική προσφορά του σε περίπτωση που
η δαπάνη ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., να συνυποβάλει :

1 Πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονοµικός ϕορέας είναι ατοµική
επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπό τη µορφή της εται-
ϱίας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών
εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συµβούλου και των µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση
ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε) ή των µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισµού

ή
Υπεύθυνη δήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού ϕορέα, σε περίπτωση ϕυσικού προσώπου ή σε
περίπτωση νοµικού προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία ϑα αναγράφεται
ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού του οικονοµικού ϕορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νοµικού προσώπου η

1Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆Ηµοσίων Συµβάσεων



δήλωση αφορά το σύνολο των ϕυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του
οικονοµικού ϕορέα.

2 Πιστοποιητικό ϕορολογικής ενηµερότητας,

3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και

4 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιµων ηµερών (σε περίπτωση
όπου ο οικονοµικός ϕορέας είναι νοµικό πρόσωπο).

Ο Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης του έργου, ϑα προσκοµίσει εγγυητι-
κή επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης προς 5% της συνολικής αξίας του έργου προ ΦΠΑ δηλ. ποσού
1,499.63 e. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ,
ΘΕΣΜΟΙ». Η εγγυητική επιστολή µπορεί να αντικατασταθεί µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαθη-
κών και ∆ανείων ή κατάθεση στον λογαριασµό της εταιρείας του ως άνω ποσού µε την αναγραφή «
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ». Η εγγύηση επιστρέφεται εντός πέντε
(5) εργασίµων ηµερών µετά την λήξη του έργου και την εκκαθάριση των λογαριασµών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Τα προϊόντα να έχουν ϐεβαίωση από αρµόδια κρατική υπηρεσία ότι προέρχονται από ϐιοµηχανία ή
ϐιοτεχνία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP στην παραγωγή, στην αποθήκευση και στην διακίνηση.

Ο µειοδότης να εφαρµόζει το σύστηµα HACCP στους αποθηκευτικούς του χώρους, καθώς και στην
διακίνηση των προϊόντων του.

Τα προµηθευόµενα είδη παντοπωλείου ϑα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις
και τον Κ.Τ.Π..

΄Οπου αναγράφεται συσκευασία ϑα Ϲητηθεί η µεγαλύτερη δυνατή (π.χ. σε µπισκότα ϑα Ϲητηθεί κιβώτιο που

περιέχει τη συσκευασία που αναγράφεται, ελαιόλαδο ϑα Ϲητηθεί συσκευασία 20 λτ. κλπ.).

Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος µπορεί να προτείνει κάθε άλλη εναλλακτική συσκευασί-
α, για τις µερικές παραδόσεις, προκειµένου να µειωθεί το συνολικό κόστος της προµήθειας.
Οι συσκευασίες τέθηκαν µόνο για λόγους σύγκρισης και αναγωγής.

Μαργαρίνες

• Οι µαργαρίνες µαγειρικής να µην προέρχονται από γενετικά τροποποιηµένους σπόρους

• Η ϐιοµηχανία να εφαρµόζει το σύστηµα HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση.

ΡΥΖΙ

Αφορά ϱύζι παντός τύπου

Το προµηθευόµενο ϱύζι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις, να επεξεργά-
Ϲεται σε ϐιοµηχανίες που εφαρµόζουν το σύστηµα HACCP.

Κοµπόστες

Η πρώτη ύλη ϑα είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, µε ποσοστό Ϲάχαρης 14-16%.
Το προϊόν πρέπει να µην περιέχει παθογόνα µικρόβια ή µύκητες ή µικρόβια που να υποδηλώνουν



εντερική µόλυνση που είναι δυνατόν να προκαλέσουν Ϲύµωση του περιεχοµένου. Να παρασκευάζεται
σε ϐιοµηχανία που έχει ανεπτυγµένο το σύστηµα HACCP.

Γενικά η προµηθευόµενη κοµπόστα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.

Μαρµελάδα

Η προµηθευόµενη µαρµελάδα ϑα είναι παρασκευασµένη µε περιεκτικότητα σε ϕρούτα 40% και άνω,
µε γεύση και οσµή χαρακτηριστική του χρησιµοποιηθέντος είδους που ϑα προσδιορίζεται από το
΄Ιδρυµα, και η συσκευασία των 20 γραµµαρίων ϑα είναι Ϲελέ. Η ϐιοµηχανία να εφαρµόζει το σύστηµα
HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων της.

Γενικά η προµηθευόµενη µαρµελάδα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις
του Κ.Τ.Π.

΄Οσπρια

Τα όσπρια ϑα είναι Α΄ κατηγορίας και ϑα αναφέρεται στη συσκευασία τους η εσοδεία, ηµεροµηνία
συσκευασίας και ηµεροµηνία λήξης.

Γενικά τα προµηθευόµενα είδη να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων διατάξεις του ΚΤΠ.

Ζυµαρικά

Το εργοστάσιο παραγωγής να εφαρµόζει το σύστηµα HACCP στην παραγωγή των προϊόντων του.

Τα προµηθευόµενα Ϲυµαρικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.

Κατεψυγµένα Λαχανικά

• Αρακάς (µέτριος), ϕασολάκια πλατιά (ολόκληρα), µπάµιες Νο (µηδέν), σπανάκι, σε συσκευασία
2,5 και 10 κιλών.

• Πατάτες προτηγανισµένες καταψυγµένες κυδωνάτες ϱαγού, σε συσκευασία των 2,5 κιλών.

Τα προµηθευόµενα κατεψ/να λαχανικά ϑα είναι πρώτη ποιότητας και ϑα πληρούν τις εκάστοτε
περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις, να παράγονται σε ϐιοµηχανία που να εφαρµόζει το σύστηµα
HACCP. ∆εν ϑα προέρχονται από µεταλλαγµένα ϕυτά.

Ψάρια Κατεψυγµένα

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να µη παρουσιάζονται σηµεία αφυδά-
τωσης, αποχρωµατισµού ή οσµής µη κανονικής.

Οι προµηθεύουσες µονάδες ϑα έχουν κωδικό αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης και εγκεκριµένο
σύστηµα HACCP.

Ο επίπαγος ϑα πρέπει να ανέρχεται στα µεν ολόκληρα ψάρια µέχρι 10% του ϐάρους των, στα δε
ϕιλετοποιηµένα ή τεµαχισµένα µέχρι 15% του ϐάρους των, σύµφωνα µε την Α.∆.: 17/2003. Αν ανέρ-
χεται πάνω από τα ανωτέρω όρια, τότε ϑα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του κατεψυγµένου
αλιεύµατος το καθαρό ϐάρος του.

Οι σουπιές να είναι καθαρισµένες, το ίδιο ισχύει και για τα χταπόδια να είναι καθαρισµένα το δε
ϐάρος τους να είναι 1 έως 1,5 κιλό ανά τεµάχιο



Λαδόκολλα

Χαρτί τυλίγµατος ενδεικτικών διαστάσεων 70× 100 cm, ϐάρος ϕύλλου ≥ 45 gr.

Για τον προσδιορισµό της πιο συµφέρουσας προσφοράς ο κάθε υποψήφιος ϑα πρέπει να
κάνει αναγωγή των τιµών στις αντίστοιχες µονάδες ποσότητας έστω και αν οι συσκευασίες
που ϑα χρησιµοποιήσει διαφέρουν από αυτές του πίνακα υποβολής προσφοράς

Επειδή το έργο αφορά ∆οµή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε πλήρη 24ώρη λειτουργία, ο
Ανάδοχος ϑα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά την οργάνωση και χρονικό προγραµ-
µατισµό των προµηθειών καθώς και στις συνεννοήσεις του µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση της ∆οµής.

Οι ποσότητες / εργασίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 είναι ενδεικτικές. Οι ποσότητες ϑα
καθορίζονται, εβδοµαδιαία, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Θα
ακολουθεί έγγραφη παραγγελία προς τον Ανάδοχο ο οποίος µε δικά του µέσα, πλήρως πιστοποιηµένα
για τις παραδόσεις προϊόντων παντοπωλείου , ϑα παραδίδει την εκάστοτε παραγγελία στον Υπεύθυνο
της ∆οµής. Σε περίπτωση εύρεσης προβλήµατος (π.χ. αλλοίωση) η ποσότητα ϑα επιστρέφεται στον
Ανάδοχο και δεν ϑα αποζηµιώνεται.



1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πίνακας 1: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Μήνας ΙΝΟΗ Κυψέλη

Φεβρουάριος 1269.69 2442.59
Μάρτιος 2224.65 2536.66
Απρίλος 2144.57 2512.41
Μάϊος 2021.75 3216.65
Ιούνιος 1731.82 2596.75
Ιούλιος 1776.41 1371.97
Αύγουστος 1880.68 2265.98

΄Αθροισµα 13,049.57 16,943.01
ΦΠΑ 1,696.44 2,202.59
Ολικό Κόστος 14,746.01 19,145.60



1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πίνακας 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιγραφή CPV Μον. Μέτρ. Ποσότ. Φ.Π.Α. Τιµή Μον.προ ΦΠΑ
13% 24%

Πτι µπερ 15821200-1 χλγ 1 2 2
Ανθός αραβοσίτου 15620000-0 χλγ 1 2 2
Φυτική κρέµα Ϲα-
χαροπλ.

15830000-8 λτρ. 1 2 2

Μπισκότο τύπου Ο-
ΡΕΟ

15821200-1 (400 γρ.) 1 2 2

Βούτυρο ή µαργα-
ϱίνη

15841200-7 χλγ 1 2 2

Φασόλια γίγαντες 03212220-8 χλγ 1 2 2
Πουµαρό 15331425-2 (750 γρ.) 1 2 2
Ρεβύθια 03212220-8 χλγ 1 2 2
Κριθαράκι 15851100-9 χλγ 1 2 2
Κρέµα γάλακτος 15510000-6 λίτρα 1 2 2
Τυρί τύπου Gouda 15541000-2 χλγ 1 2 2
Γαλοπούλα σε ϕέ-
τες

15130000-8 (750 γρ.) 1 2 2

Γάλα UHT 15511210-8 (1 λτ.) 1 2 2
Μέλι 15831600-8 χλγ 1 2 2
Μερέντα 15833000-6 χλγ 1 2 2
Χαµοµήλι 15860000-4 (50 γρ) 1 2 2
Ελαιόλαδο 15411110-6 λίτρα 1 2 2
Σπορέλαιο 15411100-3 λίτρα 1 2 2
Κυµινο 15872200-3 χλγ 1 2 2
Κάρυ 15872200-3 χλγ 1 2 2
Μπαχαρι 15872200-3 χλγ 1 2 2
Κουρκουµάς 15872200-3 χλγ 1 2 2
Μοσχοκάρυδο 15872200-3 χλγ 1 2 2
Σπαγγέτι 15851100-9 χλγ 1 2 2
Ταχίνι 03111500-7 χλγ 1 2 2
Ρύζι τύπου Basmati 03211300-6 χλγ 1 2 2
Γιαούρτι 15551000-5 χλγ 1 2 2
Κεφαλοτυρι τριµ-
µένο

15541000-2 χλγ 1 2 2

Πατάτες τηγανιτές 03212000-0 χλγ 1 2 2
Σπανάκι κατε-
ψυγµ.

03221340-1 χλγ 1 2 2

Χυµός πορτοκα-
λιού

15321100-5 λτ. 1 2 2

Αρακάς κατεψυγµ. 15331130-7 χλγ 1 2 2
Αλάτι 15872400-5 χλγ 1 2 2
∆ηµητριακά σοκο-
λάτα

15613310-4 (5× 28 γρ.) 1 2 2

Τσάι µαύρο 15860000-4 τεµ. 1 2 2
Φακες 15331130-7 χλγ 1 2 2
Μαγιονεζα 15871273-8 χλγ 1 2 2
Κετσαπ 15871273-8 χλγ 1 2 2
Μουστάρδα 15871273-8 χλγ 1 2 2
Φασόλια µέτρια 15331130-7 χλγ 1 2 2

συνεχίζεται . . .



1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

. . . συνέχεια
Περιγραφή CPV Μον. Μέτρ. Ποσότ. Φ.Π.Α. Τιµή Μον.προ ΦΠΑ

13% 24%

Φασόλακια ψιλά
κατ.

15331130-7 χλγ 1 2 2

Ψαροκροκετες 15229000-9 χλγ 1 2 2
Μαρµελάδα ϕρά-
ουλα

15332230-5 λτ. 1 2 2

Φριγανια τριµµένη 15821000-9 χλγ 1 2 2
Λαδόκολλα 39220000-0 (10 ϕυλ.) 1 2 2
Μπακαλιάρος κατ 03300000-2 χλγ 1 2 2
Γάλα καρύδας
(κονσέρβα)

15511000-3 τεµ. 1 2 2

Παγκασιους 03300000-2 χλγ 1 2 2
Χορτοπιτα 15894300-4 (850 γρ.) 1 2 2
Ζάχαρη 15831000-2 χλγ 1 2 2
Ξύδι 15871110-8 λίτρα 1 2 2

΄Αθροισµα

Με την παρούσα προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 6/2/2023 πρό-
σκλησης και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.

Αθήνα, . . . . . . . . .
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)
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