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Προς: Όλους τους 
συμμετέχοντες

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 41371/23-05-2022 διακήρυξης ανοιχτού άνω 
των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών 
Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Παντοπωλείου και 
Οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού 
Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)».

Σχετικά:    1. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας ΑΙΑΝΤΑΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. με ημερομηνία 25-05-2022 
08:40:17 +03'00

Σύμφωνα με το από 25-05-2022 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο της εταιρείας «ΑΙΑΝΤΑΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 
41371/23-05-2022 διακήρυξης ανοιχτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Παντοπωλείου και 
Οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ 
ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«(……). Επομένως, αιτούμαστε τα εξής: 
Α. Την αναγνώριση του άρθρου 132 Ν 4412/2016 ως εφαρμοστέο για πιθανή αναπροσαρμογή 
τιμών σε περίπτωση που χρειαστεί και τεκμηριωθεί, ή 
Β. Την προσθήκη ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών.
 

Επίσης, λόγω ότι οι τιμές προϋπολογισμού σε ορισμένα είδη είναι οριακά πάνω από το 
κόστος όπως για παράδειγμα τα αυγά, τα τυροκομικά, το φρέσκο γάλα, θα θέλαμε να 
διευκρινίσετε, αν οι προσφορές ξεπερνούν τον προϋπολογισμό σε κάποιο τμήμα, θα γίνουν 
αποδεκτές για τη συνέχεια του διαγωνισμού ή θα απορριφθούν και θα γίνει νέος διαγωνισμός;»

Σχετικά με τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Όσον αφορά το πρώτο αίτημα σας ενημερώνουμε ότι το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 δεν 
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έχει καταργηθεί έως σήμερα, ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει.

Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης της με αριθ. 
41371/23-05-2022 διακήρυξης: 
«Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε  για  µία, είτε για περισσότερες  
ομάδες είτε για το σύνολο των ομάδων.

Δηλαδή,  θα  γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται µόνο σε µία ομάδα, µε 
την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλα τα είδη κάθε ομάδας, όπως αυτές αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Το συνολικό ποσό στην προσφορά του προμηθευτή για κάθε είδος δεν μπορεί να υπερβαίνει 
(επί ποινή απόρριψης) το αντίστοιχο συνολικό ποσό της ομάδας, που αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όμως, η τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά που αναφέρεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή».

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
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