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                   Θεσσαλονίκη 24/3/2021 

                   Αρ. πρωτ. 4203 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την προμήθεια διατακτικών σίτισης 

 CPV 22413000-8 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την προμήθεια διατακτικών σίτισης για το 

προσωπικό της εταιρείας, δυνάμει της παρ. 16 του άρθρου 4 της Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 

Προσκαλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα παρακάτω 

οριζόμενα, μέχρι την 5/4/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός  67.500,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

Άρθρο 1: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες 

Ο φάκελος προσφοράς οφείλει να είναι σφραγισμένος και αποτελείται από τρεις αυτοτελείς, 

σφραγισμένους υποφακέλους: α) το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, β) το φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς και γ) το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Όλοι οι φάκελοι θα 

αναγράφουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 

& Αποθηκών  

Πληρ.  Ε.Νίκου 

Τηλ.   2310 966970 

Fax  2310 969430  

E mail promithies@eyath.gr  

         

                 

 

Προς 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 2:  Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια διατακτικών σίτισης, με ονομαστική αξία 

πέντε ευρώ (5€) η μία, για το συνολικό αριθμό 349 ατόμων. 

 

Άρθρο 3: Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Οι διατακτικές σίτισης μπορούν να εκδίδονται από οικονομικούς φορείς, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων,  που λειτουργούν ως υπεραγορές τροφίμων (super 

market). 

2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν δίκτυο τουλάχιστον είκοσι (20) καταστημάτων στο 

ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει επίσης να διαθέτουν ευρεία, 

εξασφαλισμένη ποιότητα και επάρκεια προσφερόμενων ειδών και τροφίμων (νωπών και 

κατεψυγμένων) κατά τη διάρκεια ισχύος των διατακτικών σίτισης. Επίσης, όλα τα είδη 

πρέπει να πωλούνται από τα καταστήματα του εκάστοτε συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 

στις ίδιες τιμές. 

3. Η εξαργύρωση των διατακτικών θα μπορεί να λαμβάνει χώρα έως την 31/12/2021 

 

Άρθρο 4:  Περιεχόμενου φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

 Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 3) 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των διατακτικών που δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 5: Οικονομική προσφορά 

Η Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνει ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του 

συνόλου των υπό προμήθεια διατακτικών σίτισης (67.500,00€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί συνολικά και θα επιλεγεί ο προσφέρων με το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης. 

 

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά συμμετοχής (περιεχόμενο φακέλου) 

Α. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος 

θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 
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φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν 

τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  

ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία της πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση.  

Β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για 

90 ημέρες. 

Γ. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί του  προϋπολογισμού, Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής 

ανέρχεται στα χίλια τριακόσια πενήντα ευρώ (1.350,00€).  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. και τίτλος) 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών) 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
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Άρθρο 8: Κρατήσεις και GDPR 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ επί του 

συμβατικού τιμήματος 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, καθώς και στον κ. Νικόλαο 

Αραμπατζή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 966972, -668 και 2310 966657, Fax  

2310 969430 promithiesfax@eyath.gr  

 

 
 

Εσωτερική διανομή: 

1. Χρονολογικό αρχείο  

2. Δ/νση Οικονομικών 

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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