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ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Ορθή Επανάληψη
Σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης ISO
από τους οικ. φορείς της ομάδας 6

ΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020»
Σχετ.: « Η υπ΄αριθμ. 11950/23.10.2019 ερώτηση του οικονομικού φορέα «Αικατερίνη Σεβδά»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος σας, σας διευκρινίζουμε ότι το τμήμα της Υπεύθυνης Δήλωσης που αναφέρεται στις σελίδες 28-29 το οποίο ορίζει τα εξής: « ότι τα προσφερόμενα είδη
είναι πρώτης ποιότητας και πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις , είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό
και όλες οι βιομηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα) εφαρμόζουν σύστημα HACCP και κατέχουν πιστοποιητικό ISO 22000-2005 (ή παρόμοιο πιστοποιητικό) .Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία θα είναι πάνω από έξι μήνες από την ημερομηνία παραλαβής
τους. Εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής θα αντικατασταθούν με υπόδειξη της υπηρεσίας και χωρίς πληρωμή» ,αφορά τις βιομηχανίες τροφίμων από όπου εμπορεύονται τα
προϊόντα τους οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς και θα πρέπει να δηλωθεί από τους συμμετέχοντες οικ. φορείς των ομάδων 4,5,13.
Στο Παράρτημα Γ, η υποχρέωση προσκόμισης το πιστοποιητικών ISO και HACCP αφορά τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στις ομάδες (1,3,4,5,6,13,14) πιο συγκεκριμένα:
• Για τους συμμετέχοντες στις ομάδες 1, 3, 6,14 απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού ISO
22000:2005 (Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων) ή ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) ή ισοδύναμη πιστοποίηση ποιότητας της εταιρίας (Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν).
Για τις ομάδες 1,3,14 τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ποιότητας, στο σύνολο τους θα
αφορούν και την παραγωγική μονάδα- εγκαταστάσεις παραγωγής του γάλακτος και πρέπει να

κατατεθούν από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, ανεξάρτητα αν δεν είναι ο ίδιος παραγωγός.
•

Για τους συμμετέχοντες στις ομάδες 4,5,13 απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης στην
οποία θα αναφέρονται και τα παρακάτω: τι τα προσφερόμενα είδη είναι πρώτης ποιότητας και
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις , είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και όλες οι
βιομηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα) εφαρμόζουν σύστημα HACCP και κατέχουν πιστοποιητικό ISO 22000-2005 (ή παρόμοιο πιστοποιητικό) .Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία θα είναι πάνω από έξι μήνες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής θα
αντικατασταθούν με υπόδειξη της υπηρεσίας και χωρίς πληρωμη.
Οπότε για τους συμμετέχοντες των υπολοίπων ομάδων ( 2,7,8,9,10,11,12) δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου πιστοποιητικού ISO για τους ιδίους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό ούτε η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης .
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