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ΠΡΟΣ: «ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την υπογραφή της 1ης
Εκτελεστικής Σύμβασης, έτους 2021-22, για την ανάθεση διανομής φρούτων και λαχανικών στα
σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 για τις Περιφέρειες Αττικής & Δυτικής Ελλάδας, στο
πλαίσιο της αριθ. 6849/ΒΒ/2021 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου για την διανομή φρούτων και
λαχανικών στα σχολεία για τα σχολικά έτη 2021-22 και 2022-23.

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 143/14907/19-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΛΚ4653ΠΓ-ΚΒΚ) απόφασή μας,
εγκρίθηκε Ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την υπογραφή της 1ης
Εκτελεστικής Σύμβασης έτους 2021-22 ανάθεσης διανομής φρούτων και λαχανικών σχολικού έτους
2021-2022, για τις Περιφέρειες Αττικής & Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της αριθ. 6849/ΒΒ/2021
Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2021-22

ΑΡΙΘΜ.
ΔΙΑΝΟΜΩΝ
8 – Αττική
9-Δυτ. Ελλάδα

ΦΡΟΥΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΦΡΟΥΤΑ
13%

1.398.905,66 €

181.857,74 €

Μεταφορικά
χωρίς ΦΠΑ
107.087,10 €

ΦΠΑ
Μεταφορικών
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

1.505.992,76 €

1.713.551,40 €

25.700,90 €

Τιμή ανά πακέτο προμήθειας και μεταφοράς φρούτων και λαχανικών χωρίς ΦΠΑ:
Περιφέρεια Αττικής: 2,12 €
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 2,06 €
Η προσφερόμενη τιμή από την εταιρία σας δε δύναται να υπερβαίνει την τιμή που αναγράφεται στην
με αριθμό 6849/ΒΒ/2021 Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της εταιρίας σας.
Η συνολική δαπάνη για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δε δύναται να υπερβεί το συνολικό με
το Φ.Π.Α. ποσό των 1.713.551,40 €.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι α) Ειδικός λογαριασμός Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) ο οποίος χρηματοδοτεί την ενωσιακή δαπάνη η οποία ανέρχεται
σε 1.505.992,76 € και β) Ο τακτικός προϋπολογισμός από τον οποίο καλύπτεται η εθνική δαπάνη
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για 207.558,64 € βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
/Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων και θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΕ 082/02.
Τυχόν διαφορά μεταξύ της συνολικής προσφερθείσας τιμής και της προϋπολογισθείσας δαπάνης,
ανά σχολικό έτος, θα καλυφθεί με μια επιπλέον διανομή για όσα σχολεία συμπληρώνεται ο αριθμός
των μαθητών που θα καλύψει τον εναπομείναντα προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της
διακήρυξης υπ’ αριθμ. 3559/ΒΒ/2021 και το άρ. 8 της υπ’ αριθμ. 6849/ΒΒ/2021 Σύμβασης
Συμφωνίας Πλαίσιο.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ











Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, καθώς και με την
προσκόμιση κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται
με τις ακόλουθες κρατήσεις:.
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού όσον αφορά την αξία των φρούτων
και λαχανικών και 8% όσον αφορά την αξία των υπηρεσιών μεταφοράς του.

Η υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης και οι όροι εκτέλεσης αυτής θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν.
4412/16 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην διακήρυξη 3559/ΒΒ/2021, στην 6849/ΒΒ/2021
Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο και στην ΚΥΑ 1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β).
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης , καλείστε κατά την υπογραφή αυτής να
προσκομίσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται σε ποσοστό 5% της
αξίας της εκτελεστικής σύμβασης.
2.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η νέα προσφορά σας θα υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ)
στον συστημικό διαγωνισμό αρ. 154260
Διαδικτυακός
τόπος
Ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Καταληκτική
υποβολής Προσφορών
ανάρτησης της
υποβολής
ημερομηνία
Πρόσκλησης στη
προσφορών
υποβολής
διαδικτυακή πύλη του
προσφορών
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
20-01-2022
20-01-2022
31-01-2022
www.promitheus.gov.gr
ώρα: 15:00
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφορών στο Σύστημα.
Στον φάκελο της προσφοράς υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και το επικαιροποιημένο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α΄75), με το οποίο καλείστε να αποδείξετε ότι εξακολουθούν να
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη
συμφωνία-πλαίσιο, τόσο της αναδόχου εταιρίας “ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, όσο και τυχόν εταιριών –
Παρόχων στήριξης στην ανάδοχο εταιρεία.
Επιπρόσθετα, η Ανάδοχος εταιρία της συμφωνίας-πλαισίου ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και τυχόν εταιρίες
που παρέχουν στήριξη σε αυτήν θα πρέπει στον φάκελο της προσφοράς να επισυνάψουν και όλα
τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά απαιτούνται στη σχετική Διακήρυξη
με αριθ. 3559/ΒΒ/2021. Δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου τα δικαιολογητικά τα οποία κατά την
υποβολή της προσφοράς για την παρούσα εκτελεστική, έχουν ήδη υποβληθεί από τον Ανάδοχο
στην φάση της υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του διαγωνισμού με
αρ. διακ. 3559/ΒΒ/2021 και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, επισυνάπτονται ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της
διακήρυξης 3559/ΒΒ/2021, δηλώνοντας τιμή μόνο για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί σε ένα στάδιο με την υποβολή της επικαιροποιημένης
οικονομικής προσφοράς της Αναδόχου και των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δρ. Δημήτριος Τσαγκαλίδης

