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ΠΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

       ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις».

Μετά από κάποια ερωτήματα που τέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή σε ότι αφορά την 
υπ’ αριθμ. 11279/6-03-2019 Διακήρυξη, με συστημικό αριθμό (71547), που αφορά την 
«Προμήθεια  Τροφίμων  και  Ειδών  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  στο  πλαίσιο 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του 
Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  απόρους  ΤΕΒΑ  για  τις  ανάγκες  της 
Αποκεντρωμένης Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 
– ΠΕ Λάρισας», σας παρέχουμε τις παρακάτω Διευκρινήσεις:

Α) Σε ότι  αφορά το βόειο κρέας και για το χοιρινό,  εκ παραδρομής αναφέρθηκαν 
διαφορετικά  γραμμάρια.  Στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  Διακήρυξης,  για  το  νωπό 
βόειο κρέας, αναφέρεται «κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός,  
αποστέωση) θα πρέπει να συσκευάζεται σε κενό αέρος (προσυσκευασία). Τo καθαρό  
βάρος κάθε τεμαχίου βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 1000 ± 10%  
γραμμάρια» και για το 

Νωπό χοιρινό  κρέας,  «Κάθε τεμάχιο,  μετά  από την  επεξεργασία  του (τεμαχισμός,  
αποστέωση) θα πρέπει να συσκευάζεται σε κενό αέρος (προσυσκευασία). Τo καθαρό  
βάρος  κάθε  τεμαχίου  βοείου  κρέατος  άνευ  οστών θα  πρέπει  να  είναι  από  750  
γραμμάρια» εκ  παραδρομής  λοιπόν αναφέρεται  το «βόειο κρέας»,  γιατί  οι  Τεχνικές 
Προδιαγραφές αναφέρονται για το νωπό χοιρινό κρέας.

Β) Σε ότι αφορά τον ισολογισμό του έτους 2018, στο άρθρο 2.2.9.2. , παρ. Β4, για την  
περίπτωση  Β4.1.  της  Διακήρυξης  (Ισολογισμούς),  αναφέρεται  «Εάν  ο  οικονομικός  
φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω  
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  
επάρκεια  με  οποιοδήποτε  άλλο  κατάλληλο  έγγραφο  το  οποίο  θα  φέρει  εκτός  της  



υπογραφής  του  νόμιμου  εκπροσώπου του  οικονομικού  φορέα και  τη  σφραγίδα και  
υπογραφή του λογιστή αυτού».

Γ)  Σε  ότι  αφορά  τα  δελτία  πιστοποίησης  τιμών  διατίθενται  από  τη  Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Λάρισας

Δ)  Σε  εφαρμογή  του  όρου  2.2.8  της  Διακήρυξης,  όταν  ο  οικονομικός  φορέας 
στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις 
που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
αδειοδοτούμενη αποθήκη, τότε θα πρέπει και για τον τρίτο αυτό φορέα να υποβληθεί 
ψηφιακά  υπογεγραμμένο  ΕΕΕΣ  καθώς  και  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  που 
επιβεβαιώνουν τα δηλούμενα με το ΕΕΕΣ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ευθυμία ΖΙΩΓΑ
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