
 
       

Θέμα : « Απάντηση επί ερωτημάτων για τον διαγωνισμό ΤΕΒΑ Θεσπρωτίας με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  
146051» 
 
► Ερώτημα Νο 1 : Εάν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είναι έμποροι και όχι αποκλειστικά    
παρασκευαστές/παραγωγοί, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO 22000:2018 
ή ισοδύναμο ή νεότερο, με πεδίο εφαρμογής είτε την συσκευασία είτε την ανασυσκευασία; 

 
Απάντηση: 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν συσκευάζει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, θα προσκομίσει το 
Πιστοποιητικό ISO 22000:2018 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, 
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση από 
την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η συσκευασία των 
τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες 
HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει (βλ. σελ. 79 της Διακήρυξης). 
 

► Ερώτημα Νο 2 : Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τα έτη 2018,2019,2020 και 2021 και μέχρι 
την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση 
προμηθειών που αφορά ίδια ή συναφή είδη, συνολικής ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης 
του 25% της ζητούμενης από την διακήρυξη ποσότητα, για την Ομάδα ή τις Ομάδες ειδών που θα 
συμμετέχουν. Αποσαφήνιση όρου. 
 
Απάντηση: 
Με τον παραπάνω όρο, εννοούμε ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν εκτελέσει μία σύμβαση προμηθειών 
που αφορά ίδια ή συναφή είδη συνολικής ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης του 25% της ζητούμενης από 
την διακήρυξη ποσότητας για την εκάστοτε Ομάδα ειδών που θα συμμετέχουν. Δηλαδή, εφόσον υποβληθεί 
προσφορά και για τις δύο Ομάδες, θα πρέπει να έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία σύμβαση τα προαναφερόμενα έτη, 
επί ποινή αποκλεισμού, συνολικής ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης  του 25% για την Ομάδα Α 
και του 25% για την Ομάδα Β. 
 
► Ερώτημα Νο 3 : Πότε θα ενημερώνεται ο ανάδοχος για τις ποσότητες παράδοσης ;  
 
Απάντηση: 
Οι ποσότητες κάθε παράδοσης θα γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες 
πριν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αναλάβει την πακετοποίηση των ειδών τροφίμων - ειδών βασικής υλικής συνδρομής 
(Β.Υ.Σ), τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τον ανάδοχο είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνωστοποιώντας του την επιθυμητή σύνθεση των πακέτων. 
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θα αναλάβει την διανομή των ειδών στους δικαιούχους ανά περιοχή, τότε η 
Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, γνωστοποιώντας του τον τόπο (πχ Δήμος Φιλιατών), τον χρόνο και τις ποσότητες διανομής.  
 
► Ερώτημα Νο 4 : Πόσοι είναι οι δικαιούχοι πακέτων ανά περιοχή ;  
 
Απάντηση: 
Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι ΤΕΒΑ ταυτίζονται με τους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ), κάθε αρχές του μήνα αλλάζει ο αριθμός τους και δεν υπάρχει η δυνατότητα να σας απαντήσουμε με 
ακρίβεια. 
 
 
► Ερώτημα Νο 5 : Ποια είναι η σύνθεση ανά πακέτο και ανά περιοχή ;  
 
Απάντηση: 
Η σύνθεση των πακέτων δεν διαφοροποιείται ανά περιοχή και θα αποφασίσει η Αναθέτουσα Αρχή τη 
δεδομένη χρονική στιγμή της παραγγελίας της για την διαμόρφωσή τους.  
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