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                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

      ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας σίτισης 

μαθητών Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολικού έτους 2020-2021 προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 57.750,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 65.257,50 (με ΦΠΑ 13%) και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική 

προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα 

περιέχει τα ακόλουθα:  

α. μία σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του προμηθευτή, το προτεινόμενο 

αναλυτικό μενού (περιγραφή των πρώτων υλών κλπ με βάσει την τεχνική έκθεση του 

διαγωνισμού), καθώς και οτιδήποτε κρίνεται σημαντικό από τον συμμετέχοντα αναφορικά 

με τον τρόπο εκτέλεσης της παρούσης προμήθειας με στόχο την καλύτερη δυνατή 

αξιολόγηση. 

β. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, αναφορικά με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού, παραγωγή μαγειρεμένων φαγητών. 

γ. Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των προσφερόμενων ειδών, από την οποία θα προκύπτει 

ότι είναι κατάλληλο για τη μεταφορά των γευμάτων. 

δ. Κωδικό Αριθμό έγκρισης της επιχείρησης για παραγωγή προϊόντων με βάση το κρέας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης.  

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. 680/9-7-

2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
 Μητροπόλεως 46, Βέροια  

  



 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, 

Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59100, μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου  2020 και ώρα 12.00 

π.μ.   

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των 

προσφορών. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει : 

1.απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.  Για να νομικά πρόσωπα 

υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές αυτών, 

- στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

- στην περίπτωση των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 

πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία 

διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 

οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. 
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους.  

Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  

 Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση 

του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικά Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών 

του ΕΦΚΑ, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, 

μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνη 

δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς 

φορείς (Τμήματα ΕΦΚΑ)  προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και η 

οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

3. πιστοποιητικό, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

του, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4


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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 

είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραπάνω παραγράφους. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/16. 

4. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα παρακάτω νομιμοποιητικά 

έγγραφα: Καταστατικό σύστασης σε ΦΕΚ ή από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, καθώς και 

πιστοποιητικό/ έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.. για τη νόμιμη 

εκπροσώπηση της εταιρίας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του. Επιπλέον υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, εκδοθέν εντός τριάντα (30) 

εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του. 

6. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο 



Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει 

εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.  

 

 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο 

με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., η οποία συντάσσεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 

Η συμβατική ποσότητα των ειδών θα παραδίδεται τμηματικά, καθημερινά, από την έναρξη 

εώς τη λήξη του σχολικού έτους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 17/6/2020 

σχετική τεχνική έκθεση. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων της σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στους τόπους 

παράδοσης που θα υποδεικνύει η υπηρεσία, βαρύνουν τον προμηθευτή. Το 100% της 

συμβατικής αξίας των παραδιδόμενων αγαθών θα πληρώνεται στον προμηθευτή μετά την 

οριστική παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στη συμβατική αξία των αγαθών, 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 

Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50585 και 

2331350582), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

                                            Ασλάνογλου Στυλιανός 
  

       

Συνημμένα: 

1. Μελέτη- Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 


