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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 94294 (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:2499/18-08-2020)

1ο : Σχετικά με το ερώτημα εάν για να καλυφθεί η απαίτηση της παραγράφου 2.2.6.1 της
σχετικής διακήρυξης για τα είδη ΒΥΣ συναφή προϊόντα θεωρούνται όλα τα προϊόντα που
περιλαμβάνονται ως είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού στους αντίστοιχους οδηγούς της
Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ, σας γνωρίζουμε ότι θεωρούνται
συναφή εκτός εάν τα είδη ευπρεπισμού αφορούν καλλυντικά ή προϊόντα περιποίησης π.χ.
αφρός ξυρίσματος, ενυδατικές κρέμες κ.λ.π.
2ο : Σχετικά με το ερώτημα εάν για να καλυφθεί η απαίτηση της ορθής εκτέλεσης τουλάχιστον
μίας (1) σύμβασης προμηθειών που αφορά ίδια ή/και συναφή είδη, συνολικής ποσότητας
τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης του 25% της ζητούμενης από την παρούσα διακήρυξη
ποσότητας για το τμήμα που θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας (παρ. 2.2.6.1 της σχετικής
διακήρυξης), σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να προκύπτει από μία ή
περισσότερες συμβάσεις.
3ο : Σχετικά με το ερώτημα εάν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στην παράγραφο 2.2.6.11 της
σχετικής διακήρυξης, πέρα από τα πιστοποιητικά ποιότητας που πρέπει να διαθέτει ο
συμμετέχων ποιος θα πρέπει να κατέχει τις παραπάνω άδειες δεδομένου ότι αφορούν
παραγωγή, ο έμπορος ή ο παραγωγός-συσκευαστής των ειδών, σας γνωρίζουμε ότι ο
συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα αναφερόμενα δικαιολογητικά τα
διαθέτουν όλοι οι έμποροι ή παραγωγοί από τους οποίους θα προμηθευτεί τα προϊόντα, δηλαδή
αν πρόκειται για λάδι και ο ανάδοχος είναι κάποιος που διαθέτει άδεια χονδρικής πώλησης θα
πρέπει να έχει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και να
προσκομίσει τον κωδικό αριθμό έγκρισης παραγωγής λαδιού, από τον παραγωγό από τον οποίο
θα το προμηθευτεί. Ο ανάδοχος ασχέτως τι είναι βεβαίως θα πρέπει να έχει βεβαίωση
καταλληλότητας για αποθήκευση και χονδρική διάθεση συσκευασμένων τροφίμων ή άδεια
υγειονομικού ενδιαφέροντος χονδρικού εμπορίου που να αναφέρει προϊόντα φυτικής
προέλευσης ή άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος χονδρικού εμπορίου γενικής φύσεως που να
περιλαμβάνει τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης.
4ο : Σχετικά με το ερώτημα εάν η απαίτηση της παρ. 2.2.6.11 για τη συμμετοχή σε ένα ή και σε
περισσότερα Τμήματα του Υποέργου 1 : Τρόφιμα απαιτείται αντίγραφο της νόμιμης άδειας

λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της επιχείρησης από την Αρμόδια υπηρεσία για την
αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει τα
είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας, η κατοχή άδειας υγειονομικού
ενδιαφέροντος καταστήματος επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου-παντοπωλείο καλύπτει
την παραπάνω απαίτηση, σας γνωρίζουμε ότι η άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρησης
που εμπεριέχει και το χονδρικό εμπόριο καλύπτει την εν λόγω απαίτηση.

5ο : Σχετικά με το ερώτημα ότι στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι μόνο έμπορος
και όχι παραγωγός/παρασκευαστής των ζητούμενων ειδών, για την κάλυψη της απαίτηση της
παρ. 2.2.6.11, η κατοχή Κωδικού αριθμού έγκρισης παραγωγής προϊόντων φυτικής προέλευσης
και συγκεκριμένα για το ελαιόλαδο έξτρα παρθένο, καλύπτεται με την προσκόμιση
πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών του
Ν.3955/2011, σας γνωρίζουμε ότι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΤΕΒΑ μας έχει
διαβιβάσει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως της έχουν αποσταλεί από την Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – Δ/νση
Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την
Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και
Δερμάτων (Αγαθά Α)] επικαιροποιημένες Προδιαγραφές πληθώρας προϊόντων τροφίμων και
βασικής υλικής συνδρομής, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και είναι
δεσμευτικές για όλα τα σχέδια διακηρύξεων.
Για την προμήθεια έξτρα παρθένων και παρθένων ελαιολάδων είναι απαιτητό να
αναγράφεται στο υπό διανομή προϊόν – ελαιόλαδο ο Κωδικός έγκρισης επιχειρήσεων
τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδων και πυρηνελαίων, ήτις ο μοναδικός αλφαριθμητικός
κωδικός (με τη μορφή EL-40-ΧΧΧ) που έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, σε κάθε επιχείρηση τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδων.
Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
είναι μόνο έμπορος και όχι παραγωγός/παρασκευαστής οφείλει να προσκομίσει τον Κωδικό
αριθμό έγκρισης παραγωγής έξτρα παρθένου ελαιόλαδου του παραγωγού από τον οποίο θα το
προμηθευτεί.
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