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Α.Π.: ΕΞΕΛ/2000/20 

Αθήνα, 04.02.2020 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 26.000 
τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης 
του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ προϋπολογισμού 22.035,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (ήτοι 19.500,00 
ευρώ προ ΦΠΑ) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο 
της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      «Διορισμός μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-
11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019), 

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 

2. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση    της 7ης 
Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 
2019. 

3. το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 21ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ / 27.09.2019 (5ο θέμα),  

4. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Π.534 /24.01.2020 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006216666, 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  απευθύνει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 26.000 τεμαχίων για 
ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Υποχρεώσεις Αναδόχου - Τεχνική 
Περιγραφή - Πίνακας Συμμόρφωσης» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς». 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Είδος «Προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 26.000 τεμαχίων 
για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού 
Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 
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Εκτιμώμενη Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

Καθαρή αξία 19.500,00€, συνολικό  κόστος 22.035,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%,  και πάσης φύσεως φόρων και 
κρατήσεων. 

Έτος  2020 συνολικό κόστος 20.170,50€ με ΦΠΑ  

Έτος  2021  συνολικό κόστος  1.864,50€ με ΦΠΑ 

ΚΑΕ 6491000000 

 

CPV 15811511-1 

Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης 

ΑΔΑ: ΨΟ5ΕΟΡ9Υ-ΤΝΨ 

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 2105200800  

Όνομα Υπεύθυνου: Καραπάνου Μαρία 

 email : info@kethea-exelixis.gr 

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

 

Αξιολόγηση προσφορών / 
Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 

 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν είκοσι  (120) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί 
τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο παρόν και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και 
επάρκεια, καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση σε αντίστοιχες 
υπηρεσίες με αυτές που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 

Το ΚΕΘΕΑ μπορεί να ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα 

καθορίσει, μετά από έγγραφη ειδοποίησή του  προς τους προσφέροντες  

σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να διαπιστώσει την ανταπόκριση των 

προσφερόμενων ειδών προς την τεχνική προσφορά κάθε προσφέροντος. 

Σε περίπτωση που ο  Υποψήφιος Ανάδοχος δεν καταθέσει δείγμα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, το γεγονός αυτό αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και 
απαιτήσεων που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης ( 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ) 

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο τον 

πίνακα  συμμόρφωσης  με αναλυτική τεκμηρίωση της κάλυψης των 

τιθέμενων απαιτήσεων και προδιαγραφών. 

Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. 

Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι 

πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του 
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πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση του έργου και θα 

συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την 

επιτυχή διεκπεραίωσή του. 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) της παρούσης και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο. 

 

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 
οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, επί της οδού 
Κουμουνδούρου 28  Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις  27/ 02 /2020, ημέρα 
Πέμπτη. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών 
να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και 
διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική 
προσφορά τους. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του, τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής της προσφοράς όπως εκάστοτε ισχύει (χωρίς να είναι 
απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), στην οποία 
να δηλώνει: 

 

- ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

- το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά του προκειμένου για 
φυσικά πρόσωπα, 

- ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό 
κ.λπ.), αλλά και τον κατάλληλο για την προστασία των 
απασχολούμενων εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την 
επιτυχή υλοποίηση του έργου, 

- ότι το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη 
διαδικασία (απαραιτήτως πρέπει να κατονομάζεται ο 
ασφαλιστικός φορέας), 

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων 
έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, 

- ότι η προσφορά του ισχύει για (120) ημέρες μετά την ημερομηνία 
κατάθεσής της, 

- ότι τηρεί, και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
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νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως 
απαριθμούνται στον Ν. 4412/2016, 

- ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής 
του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά 
με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας 
διαδικασίας, 

- και ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

2. Ευκρινή αντίγραφα: 

- Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (παρασκευή διάθεση γευμάτων), 

που να αποδεικνύουν την κατά HACCP (Σύστημα Διασφάλισης της 

Υγιεινής Τροφίμων) εφαρμογή ή Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για 

το αντικείμενο της πρόσκλησης  (παρασκευή διάθεση γευμάτων). 

– πιστοποιητικό ή Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 

ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο , 

- Άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου 

(πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο), για την μεταφορά ειδών, από 

τον τόπο παρασκευής στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  

- Αποτελέσματα ελέγχου της επιχείρησης (πρωτότυπο ή ευκρινές 
αντίγραφο)  που να πιστοποιεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με την 
ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας ή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας. 

 

3. Πιστοποιητικό από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

 

4. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς (ευκρινή φωτοαντίγραφα), από τα 
οποία να προκύπτουν: 

α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, 
καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους). 

β) Τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, συμβολαιογραφικό έγγραφο 
εκπροσώπησης για την υπογραφή. 
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Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά ή κοινοπραξίες, τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 
νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός 
ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό 
εκπροσώπησης 

 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται. 

 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται. 

 

Ματαίωση διαδικασίας Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 
διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 
προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι ημερών (20) ημερών 
για την υπογραφή της σύμβασης , καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων κατά 
περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

Διάρκεια ισχύος σύμβασης Η σύμβαση του ΚΕΘΕΑ  ΕΞΕΛΙΞΙΣ με τον Ανάδοχο ισχύει για ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής των 
υπηρεσιών 

Η συχνότητα και ο τόπος παραλαβής ισχύουν όπως περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

 

Τρόπος πληρωμής 1. Η τιμολόγηση  θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου που θα εκδίδεται 
στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ , ανά μήνα. 

2. Η εξόφληση του  τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, με κατάθεση σε 
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Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 

Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η έκδοση και 
προσκόμιση  πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 
4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 350 Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει). 

γ) Παρακράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 
3580/2007). 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% με κάθε πληρωμή, όπως ορίζεται 
από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

Λιάπης Χρήστος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα σάντουιτς  μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 

η σύμβαση.  

Η μεταφορά των συσκευασμένων σάντουιτς, θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα 

του Αναδόχου. 

Η παράδοση των σάντουιτς  θα γίνεται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή πλην αργιών)  και ώρα που 

θα οριστεί από την ΕΠ, στο ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  επί της οδού Κουμουνδούρου 28, 

Αθήνα. Καθημερινά θα παραδίδονται 100τμχ συσκευασμένα σάντουιτς εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η 

ΕΠ. Οι παραγγελίες θα γίνονται κάθε Παρασκευή από το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στον Ανάδοχο. 

Την παραλαβή θα βεβαιώνει ένα μέλος της ΕΠ. Σε περίπτωση που η ΕΠ αμφιβάλλει για την ποιότητα, την 

κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ή εάν 

διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους της 

πρόσκλησης,  τους όρους του κώδικα τροφίμων ή τις προδιαγραφές και άλλες προδιαγραφές εκ των 

παραδιδόμενων από τον προμηθευτή, τότε η επιτροπή παραλαβής έχει το αποκλειστικό και 

αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 

Η ΕΠ θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, στον οποίο καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί 

και ο ανάδοχος και κάθε μήνα θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής. Συγκεκριμένα, έχει ως αντικείμενο 

τον έλεγχο της καθαριότητας και καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο 

προμηθευτής, τον έλεγχο για τη μεταφορά σε σωστή θερμοκρασία των τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο, 

καθώς και τον έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη,κτλ) των τροφίμων. Ο 

ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ : α) με 

μακροσκοπική εξέταση, β) με πρακτική δοκιμασία, γ) με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 

χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά 

την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. Τυχόν έξοδα 

μεταφοράς κατά τις ως άνω διαδικασίες ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Για  όλα τα είδη και κάθε φορά που θα διαπιστώσει υποψία ως προς την ποιότητα, ή καταλληλότητα των 

προϊόντων,  η ΕΠ μπορεί να καλεί τα αρμόδια καθ’ ύλην όργανα, καθώς και τον προμηθευτή για τη 

διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την άρση των αμφισβητήσεων που προκύπτουν ως προς την 

ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών. 

Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χημική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές εγκύκλιοι του Γενικού 

Χημείου του Κράτους. Για τον καθορισμό της ποιότητας των ειδών τα οποία υπόκεινται σε χημική εξέταση 

θα αποστέλλονται δείγματα από την ΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν. Στην περίπτωση που 

δημιουργείται αμφιβολία στην ΕΠ όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο 

διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους πρέπει να λαμβάνεται δείγμα το οποίο θα αποστέλλεται 

στην Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών για τον καθορισμό της ποιότητας ή προελεύσεως κ.λ.π. του είδους.  Τα 

δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του Αναδόχου ή του αντιπροσώπου του και οι δαπάνες 

δειγματοληψίας και χημικής εξέτασης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Η δειγματοληψία θα ενεργείται κατά 

την κρίση της ΕΠ και θα αναγράφεται τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής. Οι προμηθευτές θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την ΕΠ για την τήρηση όσων αναφέρονται στις προδιαγραφές, 

καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα οχήματα μεταφοράς των τροφίμων (έλεγχος 

καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού).  
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Η ΕΠ αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών το οποίο καταγράφεται στο πρωτόκολλο 

απόρριψης. 

Τα απορριφθέντα είδη ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία που 

θα του ορίζεται, διαφορετικά η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αγοράσει την ποσότητα των ειδών από 

την ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο Ανάδοχος  να σημειώσει τις υπάρχουσες 

αντιρρήσεις του επί των οποίων η επιτροπή πρέπει να σημειώσει τις σχετικές αντιπαρατηρήσεις.  Η μη 

αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δημιουργεί απόδειξη για την αλήθεια των αντιρρήσεων του 

Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην ΕΠ κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος.  

Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας.  

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και την ευθύνη του 

Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται 

από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη 

μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, 

μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. 

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των σάντουιτς στον καθορισμένο 

συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος 

της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς 

όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και 

ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Περιγραφή 

Παρασκευάζονται με ενθήκευση μιας ποσότητας τυριού και αλλαντικού σε αρτοσκεύασμα (ψωμάκι-

φραντζολάκι) κατάλληλου σχήματος και μέγεθος. Συγκεκριμένα ανάμεσα στο αρτοσκεύασμα (ψωμάκι-

φραντζολάκι)  τοποθετούνται κατά στρώσεις, τυρί ειδικού τύπου σε φέτες , αλλαντικό σε φέτες και μικρή 

ποσότητα βουτύρου ή μαργαρίνης. Διατίθενται στην κατανάλωση ως έχουν σε αυτοτελή πλαστική,  

συσκευασία. 

2. Βάρος  

Βάρος κατά τεμάχιο 160γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση  

Αρτοσκεύασμα 65% 

Τυρί σκληρό ή ημίσκληρο  15% 

Αλλαντικό  15% 

Βούτυρο ή μαργαρίνη ή μαγιονέζα 5%. 

4.  Επί μέρους σύνθεση συστατικών 

4.1 Αρτοσκεύασμα (ψωμάκι – φραντζολάκι). Πληροί τους όρους περί αρτοποιήσεως και εναρμονίζεται 

πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο. Μήκος 

κατά τεμάχιο 25cm ως έχει κατ΄ελάχιστο.  Είναι προσφάτου παραγωγής (όχι μεγαλύτερης των 

εικοσιτεσσάρων ωρών) και δύναται να περιέχει μικρή ποσότητα γάλακτος.  

4.2 Αλλαντικό. Είναι τύπου γαλοπούλας. Βάρος ανά φέτα  25γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο. Πληροί τους όρους 

των άρθρων 88,89,90,91, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

4.3 Τυρί ειδικού τύπου.  Βάρος ανά φέτα  25γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο 

α. Τυρί τύπου gouda. Πληροί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.4(γ) του ΚΤΠ που αναφέρεται 

στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45%, λίπος επί ξηρού 46%).  

β. Τυρί τύπου edam. Πληροί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.4(β) του ΚΤΠ που αναφέρεται 

στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45%, λίπος επί ξηρού 40%). 

γ. Λοιπά Ελληνικά τυριά της αυτής κατηγορίας που πληρούν τους όρους ΚΤΠ. 

4.4 Βούτυρο ή μαργαρίνη ή μαγιονέζα που πληρούν τους όρους ΚΤΠ. Μικρή ποσότητα αλείφεται 

εσωτερικά στο σάντουιτς.   

 

5. Συσκευασία. Ατομική αεροστεγή διαφανή συσκευασία (θήκη) κατάλληλη για τρόφιμα, θα φέρει 

υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως και την επωνυμία του παρασκευαστή. Όλες οι μορφές 

συσκευασίας θα είναι εγκεκριμένες από ΚΤΠ (αρθ.21,22,24). 
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6. Μεταφορά. Κατάλληλο όχημα για μεταφορά του προϊόντος υπό ψύξη (+5° C κατά ελάχιστο). 

7. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις 

7.1Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ακατέργαστων τύπων τυριών. 

7.2Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 

7.3Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών που δεν πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 ΚΤΠ.  

8.Εργαστηριακές σταθερές. 

8.1 Μικροβιολογικές. Για προϊόντα που διατίθενται σε ατομική συσκευασία ή όχι αλλά     συντηρούνται 

υπό ψύξη και καταναλίσκονται ως έχουν. 

Σαλμονέλλα spp απουσία στα 25γρ δείγματος. 

E.coil μέχρι 10 2 ανά γρ. –δείγματος. 

Σταφυλόκκοκος παθογόνος μέχρι 10 2 ανά γρ. 

ΟΜΧ μέχρι 10 ανά γρ. 

8.2Χημικές. 

α. Υγρασία επί του αρτοσκευάσματος 22% 

β. Λίπος τυρού ως έχει 20% 

γ. Ολικές πρωτεΐνες επί αλλαντικού 12%  

δ. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ως συντηρητικών των προπιονικών (Ε280, Ε281, Ε282, Ε283) σε ποσοστό 

που δεν ξεπερνά το 0,3% επί του έτοιμου προϊόντος.     

9.  Όλα τα σκευάσματα θα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως  ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης (όχι 

μεγαλύτερη των 5 ημερών από την ημερομηνία παραγωγής), ονομασία εταιρείας παραγωγής,  να μην 

έχουν παράσιτα, έντομα ή ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές που ορίζονται 

στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

10. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι μηχανογραφημένη ή να αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ετικέτα.    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί 

συμπληρωμένος , με τη σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται. 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως 

απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα . Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους 

όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.  

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά  την τεχνική προσφορά -  περιγραφή  που κατά την 

κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του  Πινάκα Συμμόρφωσης 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

« Προμήθεια συσκευασμένων 

σάντουιτς, ποσότητας 26.000 

τεμαχίων για ένα έτος για τις 

ανάγκες σίτισης των 

εξυπηρετούμενων του Ειδικού 

Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 

ΝΑΙ   

2 

Αρτοσκεύασμα (ψωμάκι - 

φραντζολάκι). Βάρος κατά 

τεμάχιο 100γρ. ως έχει 

κατ΄ελάχιστο. Μήκος κατά 

τεμάχιο 25cm ως έχει 

κατ΄ελάχιστο. Ποσότητα 

26.000τμχ  

ΝΑΙ   

3 

Αλλαντικό. Είναι τύπου 

γαλοπούλας. Βάρος ανά φέτα  

25γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο. 

Ποσότητα 26.000 φέτες  

ΝΑΙ   

4 

Τυρί ειδικού τύπου.  Βάρος ανά 

φέτα  25γρ. ως έχει κατ΄ελάχιστο. 

Ποσότητα 26.000 φέτες  

ΝΑΙ   

5 

Βούτυρο ή μαργαρίνη ή 

μαγιονέζα.  Μικρή ποσότητα 

αλείφεται εσωτερικά στο κάθε 

σάντουιτς  

ΝΑΙ   

6 

Συσκευασία. Ατομική αεροστεγή 

διαφανή συσκευασία (θήκη) 

κατάλληλη για τρόφιμα. 

Ποσότητα 26.000τμχ  

ΝΑΙ   
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7 

Βάρος συνολικά για κάθε 

σάντουιτς ανά  τεμάχιο 160γρ. 

ως έχει κατ΄ελάχιστο  

ΝΑΙ   

8 

Εκατοστιαία σύνθεση 
Αρτοσκεύασμα 65%, 

Τυρί σκληρό ή ημίσκληρο  15%, 
Αλλαντικό  15% 

Βούτυρο ή μαργαρίνη ή 
μαγιονέζα 5%. 

ΝΑΙ    

9 

Μεταφορά. Κατάλληλο όχημα για 

μεταφορά του προϊόντος υπό 

ψύξη (+5°C κατά ελάχιστο). 

ΝΑΙ   

10 

Όλα τα σκευάσματα θα πρέπει να 

φέρουν ενδείξεις όπως  

ημερομηνία παραγωγής, 

ημερομηνία λήξης (όχι 

μεγαλύτερη των 5 ημερών από 

την ημερομηνία παραγωγής), 

ονομασία εταιρείας παραγωγής. 

ΝΑΙ   

11 

Η ημερομηνία λήξης 

μηχανογραφημένη στη 

συσκευασία  ή να  αναγράφεται 

σε αυτοκόλλητη ετικέτα . 

ΝΑΙ   

 

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 



ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 
Σελίδα 13 από 14 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του Αναδόχου, θα γίνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 
4 Ν. 4013/2011), κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 350 Ν. 4412/2016), παρακράτηση 2% Υπέρ των 
Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007) και 4% φόρος εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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