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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114344-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λάρισα: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
2019/S 050-114344

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Λαρισαίων - Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής
11279/2019
Ρούσβελτ και Οικ. Εξ. Οικονόμων 8Α
Λάρισα
412 22
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο:  +30 2410680242
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pronia@larissa-dimos.gr 
Φαξ:  +30 2410680244
Κωδικός NUTS: EL612
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.larissa-dimos.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο τής Πράξης: «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων,
2018 - 2019».

mailto:pronia@larissa-dimos.gr
www.larissa-dimos.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αριθμός αναφοράς: 11279/2019

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, η αποθήκευση και η διανομή τροφίμων, και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής, στους δικαιούχους του Τ.Ε.Β.Α. του Π.Ε. Λάρισας. Συγκεκριμένα, στις υποχρεώσεις των υποψηφίων
αναδόχων περιλαμβάνεται η προμήθεια των τροφίμων και των Β.Υ.Σ. του παρακάτω πίνακα, η συσκευασία
των ειδών, με βάση το μείγμα των ειδών κάθε συνταγής, η αποθήκευση των ειδών προς διανομή και αυτών
που επιστρέφονται μετά από κάθε διανομή, η παράδοση των ειδών κάθε διανομής στους χώρους που θα
υποδεικνύει η αναθέτουσα αρχή και η συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο τής τελικής διάθεσης
των πακέτων στους τελικούς ωφελουμένους, στο πλαίσιο τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη
διανομή τους στους ωφελουμένους του Προγράμματος.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 687 626.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33700000
39800000
03100000
03200000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια, διανομή σε ωφελουμένους και αποθήκευση, των ειδών: Κρέμα δημητριακών, ρυζάλευρο, γάλα
μακράς διαρκείας, γάλα εβαπορέ (βρέφη), κοτόπουλο, μοσχάρι, χοιρινό, ελαιόλαδο παρθένο, φασόλια,
φακές, πραλίνα φουντουκιού, μαρμελάδα, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φρυγανιές, πελτές, ρύζι, μέλι ανθέων,
ζάχαρη, γραβιέρα, φέτα, μακαρόνια, κριθαράκι, μήλα, αχλάδια, μπανάνες, καρότα, πατάτες, οδοντόκρεμα,
οδοντόβουρτσες, σαμπουάν, καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, σκόνη πλυσίματος ρούχων, σαπούνι πλάκα,
υγρό πιάτων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 687 626.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, κατά τη διάρκειά της, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής τής περ. β΄ της παρ. 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου, κατά τα οριζόμενα στην
οικεία διακήρυξη, η παρούσα σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η αναθέτουσα αρχή, λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της προμήθειας, διατηρεί το δικαίωμα αύξησης
τής προμήθειας των ειδών, μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 132 του ν. 4412/2016. Ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, η αύξηση τής προμήθειας των
ειδών μπορεί να επέλθει σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης τής σύμβασης και για διάστημα μέχρι 1 έτος από την
ημερομηνία υπογραφής τής σύμβασης και συνεπάγεται την τροποποίηση τής σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο
σε ό,τι αφορά στο συμβατικό τίμημα και τις επιπλέον ποσότητες των ειδών. Η τιμή μονάδας κάθε είδους, για τις
επιπλέον ποσότητες αυτού, θα είναι ίδια με την αρχικά προσφέρουσα από τον προμηθευτή, τιμή ή έκπτωση
(ανάλογα με το είδος). Η αύξηση του οικονομικού τιμήματος τής σύμβασης συνεπάγεται την ανάλογη αύξηση,
κατά ποσοστό 5 % της εγγύησης καλής εκτέλεσης τής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρ 72 υου ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 132 του ν. 4412/2016.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018 – 2019 – Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Βλ. διακήρυξη, άρθρο 2.2.4).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/04/2019
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/04/2019
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού www.promitheus.gov.gr
και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.. Η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής
προσβαλλόμενης παράλειψης. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών, από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/03/2019

www.promitheus.gov.gr

