ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ:
ΑΡΤΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Α. Το Ίδρυµα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σύµφωνα µε την από
12-07-2022 απόφαση του Πολυµελούς του Συµβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο
µειοδοτικό 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 ζαχαροπλαστείου, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο παράρτηµα Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Β. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 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
προσώπων,
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 ∆ιοικήσεως) στη Γραµµατεία του Ιδρύµατος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.),
µε οποιοδήποτε τρόπο (µε courier ή αυτοπροσώπως), σε κλειστό-σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την 12η ώρα µ.µ. της 12ης Σεπτεµβρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και από
ώρα 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ..
2.- Ο διαγωνισµός (άνοιγµα των προσφορών και προσωρινή ανάδειξη µειοδότη) θα
λάβει χώρα την19η Σεπτεµβρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12η µ.µ. στα Γραφεία ∆ιοικήσεως του Ιδρύµατος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.) ενώπιον του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή Επιτροπής που θα ορισθεί από αυτό.
3.- Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Ίδρυµα, µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον οριζόµενο ή εκπρόθεσµα.
4.- Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 20 (είκοσι) ηµέρες από την ηµέρα λήξεως της προθεσµίας υποβολής. Σε περίπτωση µαταίωσης και επανάληψης του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν νέες προσφορές, εφόσον έχει
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παρέλθει το 20ήµερο.
∆. 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 δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα ως εξής:
5.1.- Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα τεύχη µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόµενο είδος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .
5.2.- Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 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 είδη, αλλά και µόνον µερικά από αυτά.
Ε. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ
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 µετά την κατακύρωση του
διαγωνισµού. Σε όσους δε, αναδειχθούν µειοδότες, θα παραµείνει στο Ταµείο 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 ανεγνωρισµένης Τράπεζας για τα άνω ποσά (αρχικά «συµµετοχής» και εφόσον ανακηρυχθεί µειοδότης «καλής εκτέλεσης»,) ισχυόντων ως προς το περιεχόµενο της επιστολής
των διατάξεων περί προµηθειών του ∆ηµοσίου.
ΣΤ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
9.- Πλήρη νοµιµοποιητικά έγγραφα των ενδιαφεροµένων (νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, ενώσεις προµηθευτών).
10.- Απόσπασµα ποινικού µητρώου νοµίµων εκπροσώπων, 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 δραστηριότητός του, τη φερεγγυότητά του και την αξιοπιστία του (ενδεικτικώς:
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συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες ενέργειες, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήµιση κλπ).
11.- Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο του τελευταίου εξαµήνου.
12.- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
13.- Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 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 ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό 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 κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς.
16.- Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) δεν εκκρεµεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία για παραβάσεις σχετικές µε την άσκηση της δραστηριότητός του ή (δεν εκκρεµεί) ανάλογη πειθαρχική 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 διαγωνισµού οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την αξιοπιστία
και τη φερεγγυότητα του προσφέροντος.
Ζ.- ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – 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 υγιεινής.
Θα είναι υποχρεωτική η χρήση µάσκας και γαντιών µίας χρήσης σύµφωνα µε τα αναγκαία µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς της νόσου COVID-19.
19.- Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνεται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την
επίδοση της εγγράφου ειδοποιήσεως της Σχολής, εκτός αυτών (των ειδών) των οποίων η παράδοση απαιτείται, εκ των συνθηκών, να γίνεται αυθηµερόν (ψωµί ,
γάλα κλπ). Η πληρωµή θα γίνεται βάσει των υποβαλλοµένων από τον προµηθευ-
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τή δικαιολογητικών, σύµφωνα 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 ή αυθηµερόν κατ’
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 19, 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 αρµόδιας Επιτροπής παραλαβών της
Σχολής, της οποίας η απόφαση είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή.
22.- Την ποσότητα του είδους που προσκοµίζεται για παράδοση και που απορρίπτει η Επιτροπή, ο προµηθευτής υποχρεούται να την παραλάβει αµέσως, µε
δαπάνη του χωρίς η Σχολή να έχει καµία υποχρέωση για διαφύλαξη αυτής. Κάθε
δαπάνη της Σχολής προς φύλαξη ή αποµάκρυνση προϊόντων βαρύνει τον προµηθευτή τους.
23.- Ο αναδειχθείς τελευταίος µειοδότης ή µειοδότες κηρύσσονται έκπτωτοι εάν δεν
παραδώσουν τα προσφερόµενα είδη εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο παρόν,
ως επίσης και για κάθε παράβαση των όρων του παρόντος. 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 θετικής 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 υποχρεώσεις 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 αντικείµενους προς τους όρους της παρούσης. Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.
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
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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 ∆ιοικούντος αυτό Συµβουλίου του, κατακυρώσει τον διαγωνισµό σε περισσότερους µειοδότες διαλέγοντας από κάθε διαγωνιζόµενο τις συµφερότερες για κάθε
είδος προσφερόµενες τιµές ή και µην εγκρίνει τον διαγωνισµό επ’ ονόµατι του τελευταίου 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 επιλογής και αναδείξεως προµηθευτή και διατηρεί γενικά το δικαίωµά της µετά την ανάδειξη 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.
33.- Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσµιών παράδοσης η Ρ.Ε.Σ. δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε καθυστέρηση σε ποσοστό
20% επί της συµβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστέρησαν, η οποία θα
παρακρατείται κατά τη µηναία εκκαθάριση του λογαριασµού. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος για κάθε παράβαση των όρων του παρόντος (ενδεικτικά αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τους όρους της Σύµβασης που θα υπογραφεί), εφόσον µετά από δύο τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισηµάνσεις της Ρ.Ε.Σ. δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της). Στην περίπτωση
αυτή, καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούµενος σε αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας της Ρ.Ε.Σ. από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιµής που θα επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προµήθειας από άλλον
προµηθευτή µέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού.-.
Αθήνα, 12-07-2022
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΥ – ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Είδος
Τιµή Μον.
Έκπτωση
Α. ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
Άρτος σύµµεικτος 500 γραµµ.
€
Ψωµάκια σάντουιτς
€
Κουλούρι Θεσσαλονίκης
€
Κέικ διάφορα
€
Βουτήµατα διάφορα
€
Donuts διάφορα
€
Β. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φρέσκο γάλα πλήρες σε συσκευασία 500 ml
€
Φρέσκο γάλα πλήρες σε συσκευασία 5 λίτρων
€
Γιαούρτι στραγγιστό πλήρες 1kg
€
Ζελέ φρούτων 180 gr
€
Ρυζόγαλο180 gr
€
Κρέµα κακάο 180 gr
€

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 τον Φ.Π.Α.
2. Πλην του σύµµεικτου άρτου για τον οποίο η παραγγελία θα είναι καθηµερινή,
τα λοιπά είδη της παρούσης θα παραγγέλλονται, εφόσον απαιτούνται, 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 µέχρι
της 7

ης

π.µ. ώρας το αργότερο καθ’ εκάστη.

5. Ειδικώς το κουλούρι Θεσσαλονίκης θα παραδίδεται σε ξεχωριστό σακουλάκι
αρτοποιΐας ανά τεµάχιο.
6. Η ηµεροµηνία λήξης των γαλακτοκοµικών προϊόντων δεν δύναται να είναι
βραχύτερη των τεσσάρων (4) ηµερών για το φρέσκο γάλα και των επτά (7) ηµερών για το γιαούρτι και τα γλυκίσµατα ψυγείου.
Αθήνα, 12-07-2022

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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