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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθμ. 451/2018 απόφαση της Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΧΟ57Λ6-ΞΒΤ) καθώς και της απόφασης 2293/2018 της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών για την :
«Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου 200 τ.μ έως 350 τ.μ. στο Αγρίνιο από την Π.Δ.Ε., για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για την αποθήκευσης τροφίμων μακράς διαρκείας
και βασικής υλικής συνδρομής που θα δοθούν, μέσω του εν λόγω εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης της
Π.Ε. Αιτωλ/νιας, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, στα πλαίσια της υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή κατόπιν συλλογής προσφορών.
Η μίσθωση του αποθηκευτικού χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
αποστολή προσφοράς
Μεσολόγγι,

που δραστηριοποιείται στο χώρο, για την

αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τ.Κ. 30200

σε σφραγισμένο φάκελο

έως την Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. .

Η

αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 11:30. π.μ.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:
1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται :
α) ότι η προσφορά του συμμετέχοντα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ τις
οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και
β) ότι ο συμμετέχων

δεν έχει

κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 και
2) την Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντα για την εν λόγω πρόσκληση.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία οφείλει, κατόπιν ειδοποίησής μας, να
προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά : Ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
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Τεχνικές προδιαγραφές για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για την αποθήκευση τροφίμων
μακράς διαρκείας
Προκειμένου για την αποθήκευση τροφίμων μακράς διάρκειας απαιτείται ένας ενιαίος αποθηκευτικός χώρος 200 τ.μ. έως
350 τ.μ. περίπου (ή με δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίος χώρος), που θα βρίσκεται στην πόλη του Αγρινίου.
Θα πρέπει απαραίτητα να έχει εύκολη πρόσβαση σε φορτηγό όχημα και προδιαγραφές για κάθε είδους φορτοεκφορτωτική
εργασία (χρήση clark, παλετοφόρου κλπ.) ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία παραλαβής προϊόντων στην αποθήκη, η
διαδικασία τακτοποίησης και ανατακτοποίησης προϊόντων, η φορτοεκφόρτωση και η στοίβαξη των προϊόντων.
Επίσης θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια έναντι πιθανών διαρρήξεων ή άλλων παρεμβάσεων.
Το κτίριο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες που θα γίνονται σ’ αυτό, να
προστατεύονται τα προϊόντα από επιµολύνσεις και αλλοιώσεις και τέλος να διασφαλίζονται άνετες και υγιεινές συνθήκες
εργασίας.
Οι τοίχοι πρέπει να έχουν συνεχή και οµαλή επιφάνεια, χωρίς σπασίματα και ρωγµές. ∆εν πρέπει να στάζουν νερά στα
τρόφιμα και στο δάπεδο. Τα δάπεδα πρέπει να είναι λεία, χωρίς λακκούβες και κατεργασμένα έτσι ώστε να µη δημιουργείται
σκόνη. Ειδικότερα τα δάπεδα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Το δάπεδο να είναι από αδιάβροχο υλικό, που να μπορεί να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα
 Να µην υπάρχουν ρωγµές διότι δεν καθαρίζονται εύκολα µε αποτέλεσμα να αναπτύσσονται μικροοργανισμοί και οι
ρωγµές να αποτελούν εστίες επιμόλυνσης.
Τα παράθυρα, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις
για να προστατεύονται τα προϊόντα από πιθανές επιμολύνσεις.
 Να εφαρμόζουν καλά µε τους τοίχους και να µη δημιουργούν κενά.
 Να είναι κατασκευασμένα από λεία και αδιαπότιστα υλικά
 Να καλύπτονται, µε σήτες, εφόσον ανοίγουν, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος εντόμων, τρωκτικών κλπ.
Οι πόρτες θα πρέπει να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού και προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να
κλείνουν πολύ καλά σε όλες τις πλευρές τους και ιδίως στο κάτω μέρος για να προλαμβάνεται η είσοδος εντόμων και τρωκτικών.
Οι οροφές, οι ψευδοροφές και ότι είναι στερεωμένο σε αυτές, πρέπει να είναι κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι
ώστε : να µην συσσωρεύονται ρύποι, να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατµών και η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η
αποκόλληση σωματιδίων.
Ο εξαερισμός του κτιρίου μπορεί να είναι φυσικός και γίνεται από τα ανοίγματα του κτιρίου (πόρτες και παράθυρα) ή
τεχνητός και γίνεται από ειδικά μηχανήματα εξαερισµού. Σε κάθε περίπτωση οι διάφοροι χώροι του κτιρίου θα πρέπει να
αερίζονται αρκετά για να απομακρύνονται τυχόν μυρωδιές, υγρασία και θερμότητα που μπορεί να ενοχλήσουν τους
εργαζόμενους και να δημιουργήσουν προβλήματα στα προϊόντα.
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίων προσωπικού. Συνιστάται να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε:
 να έχουν προθάλαμο ,
 να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση τους µε τα κατάλληλα μέσα.
 να διαθέτουν φυσικό ή μηχανικό σύστημα αερισµού έτσι ώστε να προλαμβάνεται η είσοδος αερολυμάτων (αεροζόλ)
και δυσάρεστων οσμών στους χώρους.
 Οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι επαρκείς και κατασκευασμένες µε τρόπο που να µην δημιουργείται
κίνδυνος μόλυνσης των τροφίµων.
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ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή
Οικονομικού.

Ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας,

Δ/νση

Διοικητικού-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….…….…………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ.

: ……………………………….………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.

: ………………………………….…………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: ………………………………….………………….…………………………………..

Η παρούσα προσφορά αφορά την «Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου 200 τ.μ έως 350 τ.μ. στο Αγρίνιο από
την Π.Δ.Ε., για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για την αποθήκευσης τροφίμων μακράς
διαρκείας και βασικής υλικής συνδρομής που θα δοθούν, μέσω του εν λόγω εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης
της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν συλλογής
προσφορών, μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής» βάσει της αρ. πρωτ.:………………….
Πρόσκλησης Εκδήλωσης.

Α.Α.
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου
200 τ.μ έως 350 τ.μ. στο Αγρίνιο
από την Π.Δ.Ε., για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών με
δυνατότητα παράτασης.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24 %
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολικά προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τα 10.000,00€ με ΦΠΑ.
………………………. 2018

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)

ΣΥΝΟΛΟ
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