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Α. Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύμφωνα με την από 

27.06.2017 απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο μει-

οδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα :  

   για την προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου, άρτου και ειδών ζαχαροπλα-

στείου όπως ειδικότερα αναφέρεται στο παράρτημα που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

Β. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον συγκεντρώνουν τις προ-

ϋποθέσεις των όρων της παρούσης, έχουν :  

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα εμπόριο ή 

χονδρεμπόριο ή βιομηχανία των παραπάνω ειδών,  

2. Συνεταιρισμοί των εις την προηγούμενη παράγραφο αναφερομένων προ-

σώπων,  

3. Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

 
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1.- Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη (αριθμό πρωτοκόλλου των 

Γραφείων Διοικήσεως) στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.), 

με οποιοδήποτε τρόπο (με courier ή αυτοπροσώπως), σε κλειστό-σφραγισμένο φάκε-

λο, μέχρι την 14:00 της 11ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 

9:00 – 14:00. 

2.- Ο διαγωνισμός (άνοιγμα των προσφορών και προσωρινή ανάδειξη μειοδότη) θα 

λάβει χώρα την 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μ.μ. στα Γραφεία 

Διοικήσεως του Ιδρύματος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.) ενώπιον του Διοικητικού Συμ-

βουλίου ή Επιτροπής που θα ορισθεί από αυτό.  

3.- Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή πε-

ριέρχονται στο Ίδρυμα, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον οριζόμενο ή εκπρόθεσμα.  

4.- Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 20 ημέρες από την ημέρα λήξεως της 

προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνι-

σμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν νέες προσφορές, εφόσον έχει πα-

ρέλθει το 20ήμερο.  

 
Δ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 



 

 

 

5.-  Η προσφορά, επί ποινή απόρριψής της συνολικώς, πρέπει να  περιλαμβάνει 

τα εξής: 

α) ένα κλειστό φάκελο, μέσα στον οποίο  πρέπει να είναι όλα τα απαιτούμενα δικαι-

ολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα ως εξής:  

5.1.-  Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφο-

ράς τοποθετούνται τα τεύχη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε προσφερό-

μενο είδος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .  

5.2.-  Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία της προ-

σφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

5.3.-  Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, παρακάτω αναφερόμενα  και  

β)  (εκτός φακέλου)  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

6.-  Οι προσφορές πρέπει να αναγράφουν τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε 

προσφερόμενο είδος.  Η  Ρ.Ε.Σ. βαρύνεται με τον Φ.Π.Α. 

7.-  Οι προσφορές δεν είναι απαραίτητο να καλύπτουν όλα τα δημοπρατούμενα εί-

δη, αλλά και μόνον μερικά από αυτά.  

 
Ε. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

8.-  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Σχολής 

μαζί με την προσφορά και εγγύηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, οριζόμενη στο ποσό 

των πεντακοσίων ευρώ  (500,00 €),  η οποία θα αποδοθεί ατόκως μετά την κατακύ-

ρωση του διαγωνισμού. Σε όσους δε, αναδειχθούν μειοδότες, θα παραμείνει στο Τα-

μείο της Σχολής ατόκως, ως εγγύηση καλής εκτελέσεως και θα τους αποδοθεί μετά 

τη σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας.  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται αντί μετρητών να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ανε-

γνωρισμένης Τράπεζας για τα άνω ποσά (αρχικά «συμμετοχής» και εφόσον ανακηρυ-

χθεί μειοδότης «καλής εκτέλεσης»,) ισχυόντων ως προς το περιεχόμενο της επιστολής 

των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.  

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9.-  Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων (νομικά πρόσωπα, συνε-

ταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών). 

10.- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Κάθε υποψήφιος 

ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της δραστηριότη-
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τός του, τη φερεγγυότητά του και την αξιοπιστία του (ενδεικτικώς: συμμετοχή σε εγκληματι-

κή οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, 

πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση κλπ).  

11.- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο του τε-

λευταίου εξαμήνου. 

12.- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

13.- Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ανα-

γκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και 

ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έναρξης των παραπάνω. 

14.- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

του σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 

από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργι-

κό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν από 

την υποβολή της προσφοράς του.  

15.- Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων 

κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή από κατάλλη-

λα διαπιστευμένους φορείς. 

16.- Υπεύθυνη δήλωση ότι:  

α) δεν εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία για παραβάσεις σχε-

τικές με την άσκηση της δραστηριότητός του ή (δεν εκκρεμεί) ανάλογη πειθαρχι-

κή διαδικασία ενώπιον οιουδήποτε οργάνου ή αρχής και  

β) δεν έχει εκπέσει από ανάλογο έργο προμήθειας δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα.  

17.- Η Ριζάρειος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση του δια-

γωνισμού οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την αξιοπιστία 

και τη φερεγγυότητα του προσφέροντος.     

   Ζ.- ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

18.- Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην αποθήκη του Οικοτροφείου της Σχολής 

στο Χαλάνδρι Αττικής, κατόπιν συνεννοήσεως, με επιμέλεια, κίνδυνο και έξοδα του 

προμηθευτή, με μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους του Νόμου περί υγιει-

νής. 

19.- Η παράδοση όλων των ειδών πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την επίδοση της εγγράφου ειδοποιήσεως της Σχολής, η δε πληρωμή θα γίνει τοις 
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μετρητοίς, βάσει των υποβαλλομένων από τον προμηθευτή δικαιολογητικών σύμ-

φωνα με το πρόγραμμα πληρωμών του Ιδρύματος. 

20.- Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή παραλαβής της Σχολής, η οποία ελέγχει 

και την ποιότητα του παραδιδόμενου είδους, απορρίπτουσα τα τυχόν ακατάλληλα 

και τα μη πληρούντα τους όρους της παρούσης προκηρύξεως. Η ποιότητα μπορεί να 

ελέγχεται και με χημικές εξετάσεις, τα πορίσματα των οποίων θα είναι υποχρεωτικά 

για τον προμηθευτή. 

21.- Εάν απορριφθεί ως ακατάλληλο το προσφερόμενο είδος, για οποιαδήποτε αιτία, 

ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών να το αντικαταστήσει 

με άλλο που θα πληροί τους όρους της προκηρύξεως. Ο έλεγχος και η κρίση της 

ποιότητας ή ποσότητας του χορηγουμένου είδους είναι αποκλειστικό έργο της αρμό-

διας Επιτροπής παραλαβών της Σχολής, της οποίας η απόφαση είναι υποχρεωτική για 

τον προμηθευτή. 

22.- Την ποσότητα του είδους που προσκομίζεται για παράδοση και που απορρί-

πτει η Επιτροπή, ο προμηθευτής υποχρεούται να την παραλάβει αμέσως, με δα-

πάνη του χωρίς η Σχολή να έχει καμία υποχρέωση για διαφύλαξη αυτής. Κάθε 

δαπάνη της Σχολής προς φύλαξη ή απομάκρυνση προϊόντων βαρύνει τον προμη-

θευτή τους.  

23.- Ο αναδειχθείς τελευταίος μειοδότης ή μειοδότες κηρύσσονται έκπτωτοι εάν δεν 

παραδώσουν τα προσφερόμενα είδη μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραπάνω ορι-

ζόμενη ημέρα παραδόσεως, ως επίσης και για κάθε παράβαση των όρων του παρό-

ντος. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος η εγγύηση ή η εγγυητική 

επιστολή που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας.  

24.- Η Ρ.Ε.Σ. δικαιούται να αξιώσει από τον ή τους προμηθευτές αποζημίωση κάθε θετι-

κής ή αποθετικής ζημίας της από την παράβαση των υποχρεώσεών τους.   

25.- Η ανάθεση της προμήθειας θα αποδεικνύεται μόνον από κοινοποιούμενο σε 

αυτούς σχετικό έγγραφο της Ριζαρείου Εκκλ. Σχολής. 

26.- Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υπο-

χρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, ούτε να υποκαταστήσει τρίτο πρόσωπο 

την εκτέλεση του έργου. 

27.- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

28.- Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους περιοριστικούς ή αντικείμε-

νους προς τους όρους της παρούσης. Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.  
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29.- Προσφορές που θα αφορούν είδη με ουσιώδεις διαφορές των στην παρούσα 

προκήρυξη αναγραφομένων, θα απορρίπτονται. 

30.- Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποτελεί δήλωση του 

υποβάλλοντος την προσφορά, ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

παρούσης προκηρύξεως. 

31.- Ρητώς διευκρινίζεται ότι το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα όπως κατά την ελεύθερη 

κρίση του Διοικούντος αυτό Συμβουλίου του, κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε περισ-

σότερους μειοδότες διαλέγοντας από κάθε διαγωνιζόμενο τις συμφερότερες για κάθε 

είδος προσφερόμενες τιμές ή και μην εγκρίνει τον διαγωνισμό επ’ ονόματι του τελευ-

ταίου ή τελευταίων μειοδοτών ή διατάξει την επανάληψή του για όλα ή για μέρος των 

ειδών ή να εγκρίνει τούτον για ορισμένα μόνον εκ των δημοπρατηθέντων ειδών.  

32.- Η Ρ.Ε.Σ. δεν δεσμεύεται από την ανακοίνωση αυτή για το χρόνο οριστικής επιλο-

γής και αναδείξεως προμηθευτή και διατηρεί γενικά το δικαίωμά της μετά την ανάδει-

ξη του αναδόχου να ζητήσει βελτίωση της επιλεγείσης προσφοράς, τροποποίηση των 

όρων, ακόμη δε δύναται ελευθέρως να ματαιώσει ή επαναλάβει το διαγωνισμό κατά 

πάντα χρόνο και μέχρι την αποστολή της κατακυρωτικής αποφάσεως, χωρίς ουδείς 

των διαγωνιζομένων να αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση εξ οιασδήποτε αιτίας.  

 

                                                              Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017 

 

                                                               ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ  

         

        ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΜΤΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

                                                             

 

    

-5-                   Μειοδοτικός διαγωνισμός 2017-2018     ΙΕ-17 

 



 

 

 

-6-                   Μειοδοτικός διαγωνισμός 2017-2018     ΙΕ-17 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ – ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  

 
 
1. Φρέσκο γάλα πλήρες σε συσκευασίες των 500 γραμμ. & 5 λίτρων.  

2. Άρτος σύμμεικτος 500 γραμμ.  

3. Αρτοκλασία, πρόσφορα, ψωμάκια για σάντουιτς, κουλούρια Θεσσαλονί-

κης, σταφιδόψωμα, ελιόψωμα).  

4. Είδη Ζαχαροπλαστείου (βουτήματα, κέικ, μελομακάρονα, γλυκά ταψιού).  

 

Ειδικότερα για τα είδη του παρόντος παραρτήματος ορίζεται:  

1. Οι προσφορές πρέπει να αναγράφουν έκπτωση, επί της ισχυούσης κάθε 

φορά τιμής λιανικής πώλησης. Η Ρ.Ε.Σ. βαρύνεται με το Φ.Π.Α..  

2. Πλην του σύμμεικτου άρτου για τον οποίο η παραγγελία θα είναι καθημε-

ρινή, τα λοιπά είδη της παρούσης θα παραγγέλλονται, εφόσον απαιτού-

νται, ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής.  

3. Η παράδοση θα γίνεται στην αποθήκη του Οικοτροφείου στο Χαλάνδρι, 

τμηματικά κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως από τον Οικονόμο της 

Σχολής, σύμφωνα με τις ανάγκες, με επιμέλεια, κίνδυνο και έξοδα του 

προμηθευτή.  

4. Ειδικώς ο άρτος και το φρέσκο γάλα (πλήρες) πρέπει να παραδίδονται μέ-

χρι της 7
ης 
π.μ. ώρας το αργότερο καθ’ εκάστη.  

 

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 


