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Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Προμηθειών

Προς: Ανάρτηση
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία,
προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια ειδών
αναψυκτηρίων (σάντουιτς, αραβικές πίτες, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες,
τοστ κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης»
της ΕΤΑΔ ΑΕ»- Αρ. Διακ. 8529/7.6.2022.
Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:
Ερώτημα 1: «Σχετικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών
αναψυκτηρίων (σάντουιτς, αραβικές πίτες, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες, τοστ
κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή
Βουλιαγμένης», υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε προσφορά για κάποιους
κωδικούς ή είναι υποχρεωτικό να δώσουμε προσφορά για το σύνολο των
κωδικών της προκήρυξης;».
Απάντηση:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8529/7.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και του άρθρου 4.4 καθώς και του άρθρου 13 Β § 5 αυτής:
«Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν συμπεριλάβει στην οικονομική του
προσφορά την προσφερόμενη τιμή για έναν ή και για περισσότερους
κωδικούς προϊόντων – τμήματα, ως περιγράφονται στο Παράρτημα Δ΄ της
παρούσας, η οικονομική προσφορά δεν θα απορρίπτεται και δεν θα κωλύεται
η πρόοδος της παρούσας διαδικασίας. Ειδικότερα, σε αυτήν την περίπτωση,
η Εταιρεία δύναται να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας
και να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας για τα είδη/προϊόντα για τα
οποία έχουν υποβληθεί οικονομικές προσφορές.»
Επίσης στο άρθρο 16.2 της Πρόσκλησης αναφέρεται: «Κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης είναι ο χαμηλότερος μέσος όρος τιμών που θα
προκύπτει απ’ όλους τους «κωδικούς προϊόντων – τμημάτων» που θα
περιλαμβάνει η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.»
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Επιπλέον στο άρθρο 16.3. αναφέρεται : «Σε περίπτωση που δεν
ληφθεί οικονομική προσφορά για κάποιο «κωδικό προϊόν – τμήμα» δεν θα
κωλύεται η διαδικασία και θα θεωρείται έγκυρη η προσφορά.»
Από τους ανωτέρω όρους της πρόσκλησης προκύπτει ότι σε
περίπτωση που δεν ληφθεί οικονομική προσφορά για κάποιον κωδικό
προϊόντος, τότε η προσφορά δεν θα απορρίπτεται.
Ωστόσο, δεδομένου ότι η έλλειψη οικονομικής προσφοράς για
αρκετούς κωδικούς θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία της επιχείρησης, η ΕΤΑΔ
δύναται να απορρίψει προσφορά η οποία δεν θα συμπεριλαμβάνει τιμή για
μεγάλο ποσοστό κωδικών προϊόντων και η οποία, για τον λόγο αυτό, θα
αξιολογηθεί ανεπαρκής από την ΕΤΑΔ.
Ερώτημα 2: «Θα επιθυμούσαμε να μας διευκρινίσετε πέρα από τον
συνολικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης ο οποίος ανέρχεται στα
60.000,00€ τον επιμέρους προϋπολογισμό του κάθε είδους (ώστε με την
οικονομική σας προσφορά να μην τον ξεπεράσουμε»
«Επιπλέον, τις ποσότητες ανά κωδικό προϊόντος με τις οποίες θα
προμηθεύουμε το Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε.»
Απάντηση:
Ο προϋπολογισμός αφορά τα προϊόντα όπως περιγράφονται στο
Παράρτημα Δ΄ της υπ΄αριθμ. 8529/7.6.2022 Πρόσκλησης και δεν υφίσταται
επιμέρους προϋπολογισμός.
Η προμήθεια των προϊόντων θα καθορίζεται βάσει των πωλήσεων για
την κάλυψη των αναγκών που θα προκύπτουν για τα αναψυκτήρια του
Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης».
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
& Διοικητικής Υποστήριξης

Κωνσταντίνος Κωτσάκος
Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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