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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, βάσει της 
με αρ. πρωτ.44485/3-11-2020 Διακήρυξης , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής 
υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της 
αποκεντρωμένης προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2015-2016)- Π.Ε. Λάρισας (MIS 
5000152) και της αποκεντρωμένης προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019-
Π.Ε.Λάρισας (MIS 5029534) και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής σημεία της Διακηρύξεως:  
 

• «…Οι οικονομικοί φορείς στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς προσκομίζουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

1. Τεκμηρίωση των επαγγελματικών προσόντων του Υπεύθυνου Έργου προσκομίζοντας 
σχετικά πτυχία ή/και πιστοποιήσεις, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από 
εργοδότη ή/και ασφαλιστικές εισφορές των ετών εμπειρίας, και στοιχεία τεκμηρίωσης περί 
της εμπειρίας του σε υλοποίηση συμβάσεων δημοσίου, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης που τεκμηριώνει την προϋπηρεσία του όπου απαιτείται. 
2. Τεκμηρίωση των επαγγελματικών προσόντων του Υπεύθυνου Διανομής προσκομίζοντας 
βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από εργοδότη ή/και ασφαλιστικές εισφορές 
των ετών εμπειρίας, βεβαιώσεις τεκμηρίωσης συμμετοχής ως υπεύθυνος διανομής από 
αναθέτουσα αρχή, και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης που τεκμηριώνει την 
προϋπηρεσία του όπου απαιτείται. 
3. Το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου , αναφέροντας διακριτά το προσωπικό (με 
μισθωτή σχέση εργασίας) και το λοιπό, καθώς και τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του για 
την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης σύμβασης. Μελέτη όπου θα αποτυπώνεται αναλυτικά η 
μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο Οικονομικός Φορέας για την υλοποίηση του έργου. Στη 
μεθοδολογία πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα εργαλεία διασφάλισης 
ποιότητας των εργασιών, το διάγραμμα ροής των εργασιών, η αναγνώριση των κινδύνων του 
έργου και η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους καθώς και το πλάνο αντιμετώπισης τους. 
4). Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνεται: 
4).1 ότι ο οικονομικός φορέας θα διαθέσει σε κάθε διανομή κατάλληλο στελεχιακό – εργατο- 
ϋπαλληλικό δυναμικό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα ανά διανομή που θα αναλάβει τις 
εργασίες που αφορούν την επί τόπου διανομή των ειδών στους ωφελούμενους. 
 

• 5. Υπεύθυνες Δηλώσεις του προσωπικού που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του έργου, επικυρωμένες με γνήσιο υπογραφής, περί της αποδοχής τους 
ως μέλη της ομάδας έργου με τις περιγραφείσες αρμοδιότητες, σε περίπτωση που η 
σύμβαση κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα. 

• 6. Τεκμηρίωση των επαγγελματικών προσόντων του Υπεύθυνου Ποιότητας 
προσκομίζοντας βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από εργοδότη 
ή/και ασφαλιστικές εισφορές των ετών εμπειρίας, πτυχία και πιστοποιητικά  



 

 
 

κατάρτισης / πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων συναφή με το αντικείμενο 
εργασίας…» 

 
 
 
Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί  εάν στο σημείο 5 ( ήτοι: «….Υπεύθυνες Δηλώσεις του προσωπικού που 
δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του έργου, επικυρωμένες με γνήσιο υπογραφής, περί της 
αποδοχής τους ως μέλη της ομάδας έργου με τις περιγραφείσες αρμοδιότητες, σε περίπτωση που η σύμβαση 
κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα…» ) απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες με 
γνήσιο υπογραφής περί αποδοχής  όλου του προσωπικού, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των 25 ατόμων 
που θ’ απασχοληθούν ή μόνο των εξής: Υπεύθυνος Έργου, Υπεύθυνος Διανομής, Υπεύθυνος Ποιότητας. 

 
 
 

Μετά τιμής, 
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