
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  Λάρισα :  20/11/2020

Αριθμ. Πρωτ.:47125

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις   ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Ρούσβελτ & Οικ. Εξ. Οικονόμων 8α,  ΛΑΡΙΣΑ 41222,  ΕΛΛΑΔΑ,  Αρμόδιος για 
πληροφορίες: Ευθυμία Ζιώγα

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

Ι.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

Ι.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

Ι.5)Κύρια δραστηριότητα   Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II .1)  Εύρος της σύμβασης

II .1.1)  Τίτλος: Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στo πλαίσιo του επιχειρησιακού. προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής συνδρομής του T.E.B.A 2015-2016 (MIS 5000152) & 2018-2019 (MIS 5029534).

Αριθμός αναφοράς: συστημικός ΕΣΗΔΗΣ: 101695, αρ. πρωτ. Διακ. 44485/2020

II .1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 

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 ΤΕΒΑ του Π.Ε. Λάρισας. Συγκεκριμένα, στις υποχρεώσεις των Υποψηφίων Αναδόχων περιλαμβάνεται η
προμήθεια των Τροφίμων και των ΒΥΣ του παρακάτω πίνακα, η συσκευασία των ειδών με βάση το μίγμα 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 τη Αναθέτουσα Αρχή κατά το στάδιο της τελικής διάθεσης των
πακέτων στους τελικούς ωφελούμενους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος.

II .1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία  Αξία χωρίς ΦΠΑ: 913 691.50 EUR

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

II .2) Περιγραφή

II  .2.2)  Επιπλέον  κωδικός(-οί)  CPV   15612110  Αλεύρι  ολικής  αλέσεως,  15851100  Μη  μαγειρεμένα  ζυμαρικά,  15411110  Ελαιόλαδο,
03221210 Φασόλια, 03212211 Φακές, 15614100 Μακρόκαρπο ρύζι, 15542300 Τυρί φέτα, 15111200 Μοσχαρίσιο κρέας, 15113000 Χοιρινό
κρέας, 39831200 Απορρυπαντικά, 33711610 Σαμπουάν

II .2.3) Τόπος εκτέλεσης  Κωδικός NUTS: EL612

II  .2.4)   Περιγραφή της  σύμβασης:  Προμήθεια,  διανομή  και  αποθήκευση σε  ωφελούμενους  των ειδών:  αλεύρι  για όλες  τις  χρήσεις,
ζυμαρικά,  ελαιόλαδο  παρθένο,  φασόλια,  φακές,  ρύζι,  φέτα,  μοσχάρι,  χοιρινό,  γραβιέρα,  καθαριστικό  υγρό  γενικής  χρήσης,  σκόνη
πλυσίματος ρούχων, υγρό πιάτων, σαμπουάν.

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

II .2.6) Εκτιμώμενη αξία       Αξία χωρίς ΦΠΑ: 913 691.50 EUR

II .2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών  Λήξη: 31/12/2021

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
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άρθρου 132 του ν. 4412/2016  και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

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

II .2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης  Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
2015-2016 & 2018 – 2019 – Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

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: Ως διακήρυξη

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

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV .1) Περιγραφή

IV .1.1) Είδος διαδικασίας  Ανοικτή διαδικασία

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 .2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 22/12/2020

Τοπική ώρα: 15:00

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

Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV .2.7)  Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 29/12/2020

Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI .1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις   Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: όχι

VI .4)  Διαδικασίες προσφυγής

VI .4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής  

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης  Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233
ΕΛΛΑΔΑ   Τηλέφωνο:  +30  2132141216Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο:  aepp@aepp-procurement.gr  Φαξ:  +30  2132141229,  Διεύθυνση  στο
διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI .4.3) Υποβολή προσφυγών  Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Η προδικαστική
προσφυγή  κατατίθεται  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού  www.promitheus.gov.grκαι  κοινοποιείται  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β)
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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