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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την προμήθεια σε βασικά ειδή για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, χωρικής αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2023
συνολικό προϋπολογισμό 32.584,62€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν προσφορές, για την προμήθεια σε βασικά ειδή για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το 
έτος 2023  και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, σύμφωνα με τους όρους που 
περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και 
αναπόσπαστο μέρος της.

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 29165/2-3-2023 (αρ. εγγραφής 15/28-2-2023) και α/α 
καταχώρησης 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ΑΔΑ: 9ΞΦΖ7ΛΩ-ΞΓΔ, 
για την πληρωμή δαπάνης ποσού 32.591,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει 
τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 2072.1411.0001 του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2023 της Π.Ε. Χίου και ενόψει της προμήθειας σε βασικά ειδή για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, για το έτος 2023 με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 32.584,62€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν 
εγγράφως, μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου  2023 και ώρα 13:00, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοιν. Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ΠΒΑ (Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37, 82100 
Χίος) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς  με τα κάτωθι είδη:

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                              

 
                       
          Χίος,
         Αριθμ. Πρωτ.:

      
                               

 

Ταχ. Δ/νση
Τ. Κ.
Τηλ
Fax
E-mail

:
:
:
:
:

Κων. Μονομάχου 35-37
82131 
2271352618
2271352615
dychios@2532.syzefxis.gov.gr           

  ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΞΤΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ) 4 ΛΙΤΡΟ 27,22 606 16.495,32 9% 1.484,70 17.980,02

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 0,86 2424 2.084,64 9% 193,92 2.278,56

ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΚΕΣ 
ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 1,73 1212 2.096,76 9% 193,92 2.290,68

ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 1,83 1212 2.217,96 9% 193,92 2.411,88

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 1,81 1212 2.193,72 9% 193,92 2.387,64

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ 410 
ΓΡΑΜ 1,15 1212 1.393,80 9% 121,20 1.515,00

ΖΑΧΑΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
ΚΙΛΟ 1,08 1212 1.308,96 9% 121,20 1.430,16

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 1,73 1212 2.096,76 9% 193,92 2.290,68

ΣΥΝΟΛΟ 29.887,92 2.696,70 32.584,62

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η 
Ανακοίνωση δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα επιστρέφονται.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  
αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.
Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
Απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον 
Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, την Συμμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών του παραρτήματος 
Α΄ της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του παραρτήματος 
Β΄  και θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Χίου, κ.κ. Γρέγου Σοφία και Μισεντζή Αντώνιο. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα και η μη προσκόμισή 
τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:......................................................................................
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για ανάδειξη προμηθευτών βασικών ειδών για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου για το έτος 2023. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΝ. ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ 35-37, ΧΙΟΣ, Τ.Κ. 82100. 
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής :

 
Α. Τεχνική Προσφορά: 
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπογεγραμμένο τo έντυπο της 
Τεχνικής  Προσφοράς (βλ. συνημμένο Παράρτημα Α΄ (Πίνακας Ι & ΙΙ) της παρούσας).
Β. Οικονομική Προσφορά:
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο τo έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (βλ. συνημμένο Παράρτημα Β΄ της 
παρούσας)

Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί με την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης  κατόπιν πρόσκλησης από την Υπηρεσία μας. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια 
βασικών ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

Ο μειοδότης θα πρέπει πριν από την απευθείας ανάθεση να προσκομίσει τα κάτωθι 
δικαιολογητικά : 

1. Ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώο.
4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης ( εφόσον πρόκειται για εταιρεία ), δηλαδή 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει 
η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. 
και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.   

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε δύο δόσεις στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού 
Κέντρου «Γεώργιος Καλουτάς» στην οδό Αγ. Πολυκάρπου, περιοχή «Κάμπου - Χίου», με έξοδα του 
αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χίου. Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 
8 μήνες μετά την παράδοση τους

Η 1η παράδοση (δηλαδή τα μισά τεμάχια/ανά είδος) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 
7  Απριλίου 2023 και η 2η παράδοση (υπόλοιπα μισά τεμάχια/ανά είδος) έως 25 Αυγούστου 
2023. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων παραστατικών.
Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ' 
οιονδήποτε τρόπο την Π.Ε. Χίου, η οποία θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο με 
σχετική λήψη απόφασης της ανάθεσης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
του Επιμελητηρίου Χίου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη θέση 
«Διαγωνισμοί».
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Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων της Ανακοίνωσης βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση 
«Διαγωνισμοί» ή χορηγούνται από την Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Χίου, Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37, ΤΚ 82100, Χίος, αρμόδιοι υπάλληλοι Γρεγου Σοφία τηλ. 
2271352617 και Μισεντζής Αντώνιος, τηλ 2271352618.                        

Συνολικός Προϋπολογισμός 32.584,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9%.   

      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 
                                                          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                     
                                                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΥΚΤΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
- Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α΄)
- Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β΄)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕ ΧΙΟΥ

Στα πλαίσια διεξαγωγής με διαδικασία απευθείας ανάθεση για την ανάδειξη προμηθευτών 

βασικών ειδών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, οι τεχνικές 

προδιαγραφές είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΡΟΙΟΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ 

ΠΑΡΘΕΝΟ Συσκ. 4 Λίτρο 606

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 Συσκ. 500 Γρ. 2424
ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Συσκ. 500 Γρ. 1212

ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ Συσκ.500 Γρ 1212

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ Συσκ. 500 Γρ 1212
ΖΑΧΑΡΗ Συσκ. 1000 Γρ 1212

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Τεμάχιο 410 Γρ 1212

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ Συσκ 500 ΓΡ 1212

1. Ελαιόλαδο

2. Μακαρόνι σπαγγέτι
Προδιαγραφές: μακαρόνια σπαγγέτι Νο 6 από σιμιγδάλι 100%, συσκευασία 500 γραμμαρίων κατάλληλη 
για τη μεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο 
των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν και η ημερομηνία λήξης του. 

3. Φακές
Προδιαγραφές: φακές ψιλές Α’ ποιότητας τυποποιημένες σε συσκευασία εμπορίου, περιεκτικότητας 
έως 500 γραμμαρίων προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την 

Προδιαγραφές: έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, παρασκευασμένο και τυποποιημένο σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις, συσκευασμένο σε κατάλληλη πλαστική φιάλη, χωρητικότητας 4 λίτρών και επί της 
συσκευασίας θα αναγράφονται  το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το 
προϊόν και η ημερομηνία λήξης του.  
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κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, η μέση διατροφική του αξία ανά 
συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος και η ημερομηνία λήξης του.

4. Φασόλια 
Προδιαγραφές: φασόλια ξερά μετρίου μεγέθους Α’ ποιότητας τυποποιημένα σε συσκευασία εμπορίου, 
περιεκτικότητας έως 500 γραμμαρίων προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος 
για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, η μέση διατροφική του αξία 
ανά συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος και η ημερομηνία λήξης του. 

5. Ρύζι Καρολίνα 
Προδιαγραφές: ρύζι καρολίνα των 500γρ. να διατίθεται σε διάφανη συσκευασία, να είναι 
βραστερό πρόσφατης συλλογής και να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ονομασία 
του τροφίμου, η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια, ο κατάλογος των 
συστατικών και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

6. Ζάχαρη
Προδιαγραφές: ζάχαρη λευκή κρυσταλλική ποιότητας standard (ΕΟΚ κατηγορίας ΙΙ) από 
ζαχαρότευτλα σε συσκευασία χάρτινης σακούλας του ενός κιλού, κατάλληλη για τη μεταφορά και 
συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα 
οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν και η ημερομηνία λήξης του.

7. Γάλα εβαπορέ
Προδιαγραφές: Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) εντός μεταλλικών κυτίων με σύστημα εύκολου 
ανοίγματος χωρίς την χρήση εργαλείων, καθαρό βάρος ανά κυτίο 410 γρ., λιπαρά έως 7%-8% κατά 
βάρος, επί της συσκευασίας έκαστου κουτιού θα αναφέρονται οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες 
των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος, τα στοιχεία του παραγωγού και του τυχόν εισαγωγέα 
και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

8. Τοματοπολτός 
Προδιαγραφές: τοματοπολτός σε χάρτινη συσκευασία, 500γρ., να έχει χρόνο ελάχιστης 24 μηνών 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του, να έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση και 
χρώμα ανοικτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο. Να είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης με στερεά 
συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 28% και 36%. αντίστοιχα.  Θα αναγράφεται σε αυτή ο 
παραγωγός ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, η διατροφική αξία του προϊόντος και η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε δύο δόσεις στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού 
Κέντρου «Γεώργιος Καλουτάς» στην οδό Αγ. Πολυκάρπου, περιοχή «Κάμπου - Χίου», με έξοδα του 
αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χίου. Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 
8 μήνες μετά την παράδοση τους

Η πρώτη παράδοση (δηλαδή τα μισά τεμάχια/ανά είδος) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως 7  Απριλίου 2023 και η 2η διανομή (υπόλοιπα μισά τεμάχια/ανά είδος) έως 25 Αυγούστου 
2023. 
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                 

………………………………….
(Ημερομηνία)

……………………………………………
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(Ναι ή Όχι)
1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να 
δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους προς τις 
Απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
στο σύνολο τους χωρίς καμία μεταβολή  
και οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι 
της σύμβασης που θα υπογραφεί.

ΝΑΙ

2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να αντικαταστήσει τα είδη  
που τυχόν βρεθούν με ελαττωματική 
κατασκευή ή καταστροφή κατά την 
παραλαβή.

ΝΑΙ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………………………………….
(Ημερομηνία)

……………………………………………
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

Οδηγίες συμπλήρωσης του πινάκα  συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών

Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίστοιχοι τεχνικοί όροι και υποχρεώσεις  για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο οικονομικό φορέα θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 
σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. 
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Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του παραπάνω Πίνακα.                
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» για έστω και ένα από τους όρους 
του Πίνακα, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.                  
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΞΤΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ) 4 ΛΙΤΡΟ 606 9%

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 2424 9%

ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΚΕΣ 
ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 1212 9%

ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 1212 9%

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 1212 9%

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ 410 
ΓΡΑΜ 1212 9%

ΖΑΧΑΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
ΚΙΛΟ 1212 9%

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ 1212 9%

ΣΥΝΟΛΟ

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους που προβλέπονται 

από τις σχετικές αγορανομικές κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις 

του κώδικα τροφίμων – ποτών. 

Η υποβολή προσφοράς θα αφορά το σύνολο των προϊόντων.  
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής ανά προϊόν. 
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Η προσφερόμενη τιμή να αφορά τιμή ανά συσκευασία/τεμάχιο ( με ΦΠΑ ) σε Ευρώ και να 
αναγράφεται με ευκρίνεια.

                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                              

………………………………….
(Ημερομηνία)

……………………………………………
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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