
EE/S S203
19/10/2021
529627-2021-EL

1 / 10

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529627-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χίος: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
2021/S 203-529627

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Δημοκρατίας 2
Πόλη: Χίος
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Ταχ. κωδικός: 82131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@chios.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2271351713/707
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.chios.gov.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)
Ταχ. διεύθυνση: Ριζαρίου & Πασπάτη
Πόλη: Χίος
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Ταχ. κωδικός: 82131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dikeh@chios.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2271350088
Φαξ:  +30 2271350089
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.chios.gov.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
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Επίσημη επωνυμία: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. διεύθυνση: Μιχάλων 7
Πόλη: Χίος
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Ταχ. κωδικός: 82132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies_np@chios.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2271080200
Φαξ:  +30 2271080459
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.chios.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: https://www.chios.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
ebs.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
Αριθμός αναφοράς: Αρ. Διακήρυξης 83775/14-10-2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 141017)

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 ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων έτους 2021.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 384 795.67 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Ομάδας Α' Ειδών Τροφίμων για το Δήμο & τις Δομές (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 
και τα Νομικά του Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15411110 Ελαιόλαδο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της συγκεκριμένης ΟΜΑΔΑΣ Α' είναι η Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για το Δήμο & τις Δομές 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και τα Νομικά του Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 190 723.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου να 
καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των δομών του χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας. Ο 
ως άνω όρος θα ισχύσει μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων ή της 
προϋπολογισθείσας κατά ομάδας δαπάνη.

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Βλ. Άρθρο 1.3, Άρθρο 2.3 & Άρθρο 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Μόνο για το Είδος Ελαιόλαδου θα δοθεί 
ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό % της τρέχουσας διαμορφούμενης μέσης τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του Τμήματος Εμπορείου της Περιφερειακής ενότητας Χίου 
κατά την ημέρα παράδοσης αυτών.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Ομάδας Β' Ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου για το Δήμο και τις Δομές (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) και τα Νομικά του Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15811000 Προϊόντα άρτου
15812000 Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15811500 Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της συγκεκριμένης ΟΜΑΔΑΣ Β' είναι η Προμήθεια Ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου για το Δήμο και τις 
Δομές (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) και τα Νομικά του Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 059.30 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου να 
καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει 
μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά 
ομάδας δαπάνη.

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Βλ. Άρθρο 1.3, Άρθρο 2.3 & Άρθρο 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Ομάδας Γ' Ειδών Κρεοπωλείου για τα Νομικά Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15110000 Κρέας
15112130 Κοτόπουλα
15119000 Διάφορα κρέατα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της συγκεκριμένης ΟΜΑΔΑΣ Γ' είναι η Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου για τα Νομικά Πρόσωπα 
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.) .
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 275.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου να 
καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει 
μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά 
ομάδας δαπάνη.

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Βλ. Άρθρο 1.3, Άρθρο 2.3 & Άρθρο 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Για τα Είδη Κρεοπωλείου θα δοθεί ποσοστό 
έκπτωσης επί της εκατό % της τρέχουσας διαμορφούμενης μέσης τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του Τμήματος Εμπορείου της Περιφερειακής ενότητας Χίου κατά 
την ημέρα παράδοσης αυτών.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Ομάδας Δ' Ειδών Οπωροπωλείου για τα Νομικά Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03220000 Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
03221000 Λαχανικά
03222000 Φρούτα και καρποί
03221200 Οπωροκηπευτικά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της συγκεκριμένης ΟΜΑΔΑΣ Δ' είναι η Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου για τα Νομικά Πρόσωπα 
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 55 722.75 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου να 
καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει 
μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά 
ομάδας δαπάνη.

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Βλ. Άρθρο 1.3, Άρθρο 2.3 & Άρθρο 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Για τα Είδη Οπωροπωλείου θα δοθεί 
ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό % της τρέχουσας διαμορφούμενης μέσης τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του Τμήματος
Εμπορείου της Περιφερειακής ενότητας Χίου κατά την ημέρα παράδοσης αυτών.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Ομάδας Ε' Ειδών Ιχθυοπωλείου για τα Νομικά Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03311000 Ψάρια

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της συγκεκριμένης ΟΜΑΔΑΣ Ε' είναι η Προμήθεια Ειδών Ιχθυοπωλείου για τα Νομικά Πρόσωπα 
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 140.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου να 
καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ) χωρίς τροποποίηση 
της συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά 
είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά ομάδας δαπάνη.
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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.2.13) 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
Βλ. Άρθρο 1.3, Άρθρο 2.3 & Άρθρο 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Για τα Είδη Ιχθυοπωλείου θα δοθεί ποσοστό 
έκπτωσης επί της εκατό % της τρέχουσας διαμορφούμενης μέσης τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του Τμήματος Εμπορείου της Περιφερειακής ενότητας Χίου κατά 
την ημέρα παράδοσης αυτών.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Ομάδας ΣΤ' Ειδών Εμφιαλωμένου Νερού για τα Νομικά Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.)
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
41110000 Πόσιμο νερό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της συγκεκριμένης ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' είναι η Προμήθεια Ειδών Εμφιαλωμένου Νερού για τα Νομικά 
Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και Ν.Π.Δ.Δ.).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 875.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου να 
καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
& Παιδείας χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει μόνο αν δεν υπάρχει κατά το 
χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά ομάδας δαπάνη.

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
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Βλ. Άρθρο 1.3, Άρθρο 2.3 & Άρθρο 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

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:
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα που συμμετέχει

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης για την Τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα.
Δεν απαιτείται να διαθέτει Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ο 
οικονομικός φορέας που συμμετέχει.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στα άρθρα 4.1 έως 4.6, 5.1 έως 5.4 και 6.1 έως 6.7 της διακήρυξης.
Κατά την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη 
εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
15% για την παρούσα σύμβαση του διαγωνισμού προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 και άνω ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του 
Ν. 4412/2016.

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/11/2021
Τοπική ώρα: 17:00

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
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
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Ημερομηνία: 19/11/2021
Τοπική ώρα: 08:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, https://ebs.eprocurement.gov.gr
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση, παρουσία μόνο της Επιτροπής Διαγωνισμού και ενημέρωση μέσω πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. https://ebs.eprocurement.gov.gr για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Κατά την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη 
εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
15% για την παρούσα σύμβαση του διαγωνισμού προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 και άνω ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του 
Ν. 4412/2016.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αττική
Ταχ. κωδικός: ΤΚ 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

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

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αττική
Ταχ. κωδικός: ΤΚ 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/10/2021
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