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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αγαθά
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΛΑΡΙΣΑ, 41222, ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαργαρίτη Γκίνη Αναστασία,  Τηλέφωνο: +30 2413500358, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  ediagonismi@larissa.gov.gr , Φαξ: +30 2410250372, Κωδικός NUTS:
EL612
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.larissa.gov.gr
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: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ &ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 
Αριθμός αναφοράς:   ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜ.  ΕΣΗΔΗΣ 174046
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 15511000
II.1.3) Είδος σύμβασης: Αγαθά
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων. Οι φορείς που
συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια είναι α) ο Δήμος Λαρισαίων και Β) το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Ο ανάδοχος της προμήθειας θα υπογράψει σύμβαση τόσο με τον Δήμο, όσο και με
κάθε Νομικό Πρόσωπο χωριστά. Η διοίκηση και παραλαβή της κάθε σύμβασης θα γίνεται από τον εκάστοτε φορέα.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 682652.00 EUR
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2) Περιγραφή
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης. Κωδικός NUTS: EL612
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  401.560 λίτρων φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του
Προσώπων.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης. Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω: Τιμή
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 682 652.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης. Διάρκεια σε μήνες: 12. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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: όχι
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:  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν  επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
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). 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: 19.12.2022 Τοπική ώρα: 15:00 μ.μ.
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών. Ημερομηνία: 23.12.2022, Τοπική ώρα: 09:00 π.μ.
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 Ρέντης18233  ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό 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: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι:  (α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλομένης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα  αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β)δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης 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 Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλομένης παράλειψης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Λαρισαίων - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών και Αποθήκης,  Ίωνος Δραγούμη 1,Λάρισα 41222, ΕΛΛΑΔΑ, 
Τηλέφωνο: +30 2413500358  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ediagonismi@larissa.gov.gr , Φαξ: +30 2410250372, Διεύθυνση στο διαδίκτυο:  www.larissa.gov.gr

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                

     Απόστολος ΚΑΛΟΓΙA). Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναιΝΝΗΣ
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http://www.promitheus.gov.gr/
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