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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Θέρμης
GR
2 χλμ Θέρμης - Τριαδίου
Θέρμη, Ν. Θεσσαλονίκης
57001
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τηλέφωνο: +30 2310478027 /+30 2310478029
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.kiriakis@thermi.gov.gr
Φαξ: +30 2310478046
Κωδικός NUTS: EL522
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thermi.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.thermi.gov.gr
I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
GR122
Πλατεία Δημαρχειου ,Τρίλοφος
Τρίλοφος, Ν. Θεσσαλονίκης
57500
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο: +30 2392330220
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.avgousti@thermi.gov.gr
Φαξ: +30 2392330226
Κωδικός NUTS: EL522
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.socialthermi.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.thermi.gov.gr

I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
GR
Θέρμη
Θέρμη, Ν. Θεσσαλονίκης
57001
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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Τηλέφωνο: +30 2313300766
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.mantalis@thermi.gov.gr
Φαξ: +30 2313300717
Κωδικός NUTS: EL522
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thermi.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.thermi.gov.gr
I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
GR122
Θέρμη
Θέρμη, Ν. Θεσσαλονίκης
57001
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τηλέφωνο: +30 2313300766
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.mantalis@thermi.gov.gr
Φαξ: +30 2313300717
Κωδικός NUTS: EL522
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thermi.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.thermi.gov.gr

I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

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 στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου παντοπωλείου – γάλακτος
προσωπικού 2019-2020
Αριθμός αναφοράς: 46140/07-12-2018

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15800000
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια «Ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου,
παντοπωλείου» για τους παιδικούς σταθμούς του ΚΕΚΟΠΡΟ , «Γάλακτος» που χορηγείται σε δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Θέρμης των Σχολικών Επιτροπών και του ΚΕΚΟΚΠΟ καθώς και ειδών διατροφής για
το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 316 702.95 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΤΜΗΜΑ 1 ΟΜΑΔΑ Α
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15831000
15831600
15841000
15851100
15872100
15872200
15872400
15871260
15893000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ /16.965 ΤΜΧ Ή ΚΙΛΑ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ,ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ, ,ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg,
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg, ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΦΡΕΣΚΟ 2 Λίτρων ,ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410
gr ,ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΥΣΚ. 1 kg ,ΚΟΥΣΚΟΥΣΙ 500γρ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr , ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ,ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 1kg ,ΡΕΒΥΘΙΑ
ΧΥΜΑ ,ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΜΠΟΝΕΤ 1 kg ,ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1 kg ,ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr ,ΣΠΑΝΑΚΙ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ,ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr ,ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1kg ,ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1kg ,ΦΑΚΕΣ
ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ,ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1kg ,ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ,ΦΙΔΕΣ
500gr ,ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ & ΓΑΛΑ 500gr ,ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg,ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ
ΨΙΛΟ 1kg ,ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 400 gr ,ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ ,ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ
ΜΕΛΙΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 κιλό,ΝIΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 900 gr,TAXIΝΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 900 gr ,ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ
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ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΥΜΑ,ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ,ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg,ΚΑΚΑΟ 125gr ,ΚΑΝΕΛΛΑ
ΦΑΚ.100γρ, ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 500gr,ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2kg, ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (συσκ.
450-500γραμ.),ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ. ΦΑΚ 100gr,ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΤΕΡ ( 3 τεμ ),ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ
ΜΠΕΡ 225γρ,ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ,ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr, ΞΥΔΙ ΚΡΑΣΙΟΥ 400gr,ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ
500gr,ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400gr,ΡΙΓΑΝΗ 1kg,ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 1kg,ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 1kg,ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ
680gr ,ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 380gr,ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1lt .
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 443.45 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής για την ομάδα Α και για τις ομάδες Β & Γ ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΤΜΗΜΑ 1 ΟΜΑΔΑ Β
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411110

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΩΣ 0,8%) 5lt /250 τμχ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Τιμή
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής για την ομάδα Α και για τις ομάδες Β & Γ ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΤΜΗΜΑ 1 ΟΜΑΔΑ Γ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15221000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ / 1.000 ΚΙΛΑ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 450.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής για την ομάδα Α και για τις ομάδες Β & Γ ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ,ΤΜΗΜΑ 2 ΟΜΑΔΑ Α
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15831200
15851000
15893000
15851100
15511000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg,ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr,ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr,ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr,ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr,ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr,ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr,ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
500gr,ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr,ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr,ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr,ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ
400γρ,ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000γρ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ 89.700 ΤΜΧ Ή ΚΙΛΑ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 81 499.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής,για τις ομάδες Α, Γ & Δ και για την ομάδα Β ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου τη

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ,ΤΜΗΜΑ 2 ΟΜΑΔΑ Β
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411110

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΩΣ 0,8%) 1lt / 10.000 ΤΜΧ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι
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II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής,για τις ομάδες Α, Γ & Δ και για την ομάδα Β ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου τη

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ,ΤΜΗΜΑ 2 ΟΜΑΔΑ Γ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15542300

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ ‘Η ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(VACUM) ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 1.000gr /1.200 ΤΜΧ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 600.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής,για τις ομάδες Α, Γ & Δ και για την ομάδα Β ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου τη

II.2)

Περιγραφή
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II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ,ΤΜΗΜΑ 2 ΟΜΑΔΑ Δ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15331450

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ / 2.400 ΚΙΛΑ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 800.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής,για τις ομάδες Α, Γ & Δ και για την ομάδα Β ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου τη

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΤΜΗΜΑ 3
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ 350gr,ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350gr,ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ 70gr / 25.597 ΤΜΧ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 158.95 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΤΜΗΜΑ 4
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15111200
15112130

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ,ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ-ΣΠΑΛΑ / 6.120 ΚΙΛΑ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 004.00 EUR
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II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΤΜΗΜΑ 5
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15300000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ,ΑΝΗΘΟΣ,ΑΧΛΑΔΙΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ή ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ,ΒΕΡΙΚΟΚΑ
ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ,ΚΑΡΟΤΑ,ΚΑΡΠΟΥΖΙ,ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ,ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ,ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ,ΛΑΧΑΝΟ,ΛΕΜΟΝΙΑ,ΜΑΪΔΑΝΟΣ,ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ,ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ή ΦΛΑΣΚΕΣ,ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ή
ΣΤΑΡΚΙΝ,ΜΠΑΝΑΝΕΣ,ΜΠΡΟΚΟΛΑ,ΝΤΟΜΑΤΕΣ,ΠΑΤΑΤΕΣ,ΠΕΠΟΝΙΑ,ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ή ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ,ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ ή ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ,ΠΡΑΣΑ,ΡΟΔΑΚΙΝΑ ή
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ,ΣΓΟΥΡΗ ΣΑΛΑΤΑ,ΣΕΛΙΝΟ,ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ,ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ,ΦΡΑΟΥΛΕΣ, /24469 ΤΜΧ Ή
ΚΙΛΑ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 044.19 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,ΤΜΗΜΑ 6
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15300000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ (3,5% τουλάχιστον λιπαρά)/ 61.556 ΛΙΤΡΑ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 57 247.08 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) ΤΜΗΜΑ 7
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ (3,5% τουλάχιστον λιπαρά)/6.660 ΛΙΤΡΑ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 193.80 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ , ΤΜΗΜΑ 8
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511100
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ,ΤΡΙΛΟΦΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ (3,5% τουλάχιστον λιπαρά)/ 6.660 ΛΙΤΡΑ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 262.48 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 06/07/2019
Λήξη: 05/07/2020
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.2.12)

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:
όχι

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
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Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν από το
Δήμο Θέρμης και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου(ΚΕΚΟΠΡΟ ,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ).
Η μεταφορά που αφορά το γάλα του προσωπικού και τα είδη αρτοζαχαροπλαστείου θα γίνεται κάθε εργάσιμη
ημέρα εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την εκτέλεση της προμήθειας .
Ο ανάδοχος για τα υπόλοιπα υλικά οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα
ποσότητα τροφίμων.
Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού του θα ειδοποιούν τον ανάδοχο της προμήθειας «Γάλακτος για το
προσωπικό» για τυχόν διαφοροποιήσεις ως προς τον αριθμό των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το
απασχολούμενο προσωπικό. Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος προσωπικού έχει την υποχρέωση να
διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τέσσερα (4)
τουλάχιστον σημεία

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

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: 14/01/2019
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
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IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/01/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο (Επιτροπή
Διαγωνισμού), προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100
του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και μετά την αξιολόγηση αυτών στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσοφρών

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:
Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος προσωπικού των Σχολικών Επιτροπών έχει την υποχρέωση να διαθέσει
ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3) τουλάχιστον
σημεία ,ένα στην Δημοτική Κοινότητα Θέρμης,έναν στην Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου και έναν στην Δημοτική
Κοινότητα Βασιλικών. που θα είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των φιαλών.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέτει αυτόματους πωλητές γάλακτος ,τότε πρέπει να εγκαταστήσει σε τρία
(3) σημεία αυτόματους πωλητές για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Θέρμης , σε δύο σημεία για τις
ανάγκες του προσωπικού του ΚΕΚΟΠΡΟ και σε τρία σημεία για τις ανάγκες των Σχολικές Επιτροπές. Τα σημεία
τοποθέτησης θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της καθ΄ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας.
Την ευθύνη μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των ψυκτικών θαλάμων έχει ο ανάδοχος καθώς και την
υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας εντός μίας ημέρας από τότε
που θα έρθει σε γνώση αυτού με κάθε πρόσφορο τρόπο.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
ΑΘΗΝΑ
??????
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
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:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
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προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 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 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

18PROC004154758 2018-12-10

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
ΑΘΗΝΑ
??????
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/12/2018
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