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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
2022/S 001-000375
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GKARANIS
Νομική βάση:
Ημερομηνία: 2022.01.03 10:38:17 EET
Αιτία: Δήμαρχος Κομοτηνής
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τόπος: Κομοτηνή
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Ταχ. κωδικός: 69133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr
Τηλέφωνο: +30 2531352448-426-498
Φαξ: +30 2531081659
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.komotini.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
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

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 στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης του Ε.Π.
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του TEBA για τους Απόρους (MIS 5029596)

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια
υλοποίησης της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ» (MIS 5029596) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Κομοτηνής.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 539 168.54 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:
ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΥΣ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03211300 Ρύζι
03212211 Φακές
03221210 Φασόλια
03222220 Πορτοκάλια
03222321 Μήλα
15331427 Τοματοπελτές
15411110 Ελαιόλαδο
15511600 Συμπυκνωμένο γάλα
15511700 Σκόνη γάλακτος
15831200 Λευκή ζάχαρη
15851100 Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15884000 Τροφές για μωρά
33711430 Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
33711610 Σαμπουάν
33741100 Προϊόντα καθαρισμού των χεριών
39831200 Απορρυπαντικά
39832000 Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων
33771200 Βρεφικές πάνες

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Π.Ε. Ροδόπης

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής και συγκεκριμένα στα πλαίσια υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Κομοτηνής.
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια του είδους προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι:
• Δήμος Κομοτηνής, • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, • Δήμος Αρριανών, • Δήμος Ιάσμου,
• Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, • Αναπτυξιακή Ροδόπης –
Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α., • Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής,
• Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, • Ίδρυμα Παιδικά
Χωριά S.O.S. Ελλάδος.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 546 733.46 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
H διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ και
μέχρι 31-12-2022. {λήξη φυσικού αντικειμένου}, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών, με δυνατότητα
παράτασης σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής,.

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 δύναται να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης με τους ίδιους όρους, με
συνακόλουθη αύξηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου αυτής σε ποσοστό έως και 50% της
σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο της πράξης και με τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η
αναθέτουσα αρχή στέλνει έγγραφη ενημέρωση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την λήξη της
σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης, ήτοι, αύξηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, χρόνος και λεπτομέρειες υλοποίησης αυτού.

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:
Απόφαση Ένταξης με 692/21-06-2018 (ΑΔΑ:7Σ02ΟΞ7Φ-ΖΘ1) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029596.Πράξης : ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. (ΤΕΒΑ/FEAD) του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος
Κομοτηνής.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

03/01/2022
S1
https://ted.europa.eu/TED

3/9

EE/S S1
03/01/2022
375-2022-EL

22PROC009887465 2022-01-03
4/9

Το σύνολο της ποσότητας των ευπαθών ειδών και μη ευπαθών ειδών που παραγγέλλεται κάθε φορά από τον
επικεφαλής εταίρο - Δήμο Κομοτηνής, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, θα παραδίδεται, εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία, στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος
που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 2 - ΝΩΠΑ ΕΙΔΗ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15111000 Βόειο κρέας
15542300 Τυρί φέτα
15544000 Σκληρό τυρί
15112100 Νωπά πουλερικά

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Π.Ε. Ροδόπης

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής και συγκεκριμένα στα πλαίσια υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Κομοτηνής.
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια του είδους προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι:
• Δήμος Κομοτηνής, • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, • Δήμος Αρριανών, • Δήμος Ιάσμου,
• Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, • Αναπτυξιακή Ροδόπης –
Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α., • Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής,
• Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, • Ίδρυμα Παιδικά
Χωριά S.O.S. Ελλάδος.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 992 435.08 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
H διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ και
μέχρι 31-12-2022. {λήξη φυσικού αντικειμένου}, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών, με δυνατότητα
παράτασης σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής,.

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
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Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης με τους ίδιους όρους, με
συνακόλουθη αύξηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου αυτής σε ποσοστό έως και 50% της
σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο της πράξης και με τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η
αναθέτουσα αρχή στέλνει έγγραφη ενημέρωση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την λήξη της
σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης, ήτοι, αύξηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, χρόνος και λεπτομέρειες υλοποίησης αυτού.
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:
Απόφαση Ένταξης με 692/21-06-2018 (ΑΔΑ:7Σ02ΟΞ7Φ-ΖΘ1) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029596.Πράξης : ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. (ΤΕΒΑ/FEAD) του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος
Κομοτηνής.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το σύνολο της ποσότητας των ευπαθών ειδών και μη ευπαθών ειδών που παραγγέλλεται κάθε φορά από τον
επικεφαλής εταίρο - Δήμο Κομοτηνής, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, θα παραδίδεται, εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία, στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος
που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

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 παρούσας δημόσιας
σύμβασης. 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.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του
50% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ομάδων στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
Να διαθέτουν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, με ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον
του 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης για το σύνολο της προμήθειας, ή για την ομάδα για
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την οποία θα υποβληθεί προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με αντικείμενο και πεδίο κάλυψης
αντίστοιχο με αυτό του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Α) Δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις προμηθειών πλήρως ολοκληρωμένες, αξίας τουλάχιστον του 20%
προϋπολογισμού της παρούσας (και συγκεκριμένα του προϋπολογισμού των ομάδων για τις οποίες
υποβάλλεται προσφορά) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), οι οποίες να περιλαμβάνουν την προμήθεια
ίδιων ή συναφών ειδών.
Η παραπάνω απαίτηση ΔΥΝΑΤΑΙ να καλυφθεί από περισσότερες αθροιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις και
συνδυασμός δημοσίων συμβάσεων με παραδόσεις σε ιδιωτικό φορέα.
- τα απαραίτητα φορτηγά ψυγεία, υποχρεούνται να παραμένουν στο χώρο διανομής μέχρι την ολοκλήρωση
αυτής και κατ’ ανώτατο όριο για δέκα (10) ώρες, και
- ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να υποστηρίξει το έργο των Κοινωνικών Συμπράξεων, που αφορά στην
ανάληψη εκ μέρους του των υπηρεσιών για την επιτόπου διανομή των ειδών στους ωφελούμενους, για το
χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί κατά την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. Ο οικονομικός φορέας
αναλαμβάνει τη διαδικασία οργάνωσης και σύνθεσης των τελικών πακέτων παράδοσης των ειδών, διαθέτοντας
τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα ανά διανομή (εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος για το σύνολο των ομάδων), την
απαιτούμενη υποδομή και τα ανωτέρω ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής πάντα υπό την
εποπτεία της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.
Σε περίπτωση που υποβάλει προσφορά για συγκεκριμένη ομάδα, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον δέκα τρία (13) άτομα ανά διανομή εφόσον υποβάλει προσφορά για την 1η ομάδα και επτά (7)
άτομα ανά διανομή εφόσον υποβάλει προσφορά για την 2η ομάδα.
Για τα τρόφιμα σε ψύξη και δεδομένου ότι πρόκειται για ευαλλοίωτα είδη, εάν μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης
ημέρας παράδοσης για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο διανομής δεν διανεμηθεί όλη η ποσότητα
στους ωφελούμενους, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα παραλάβει με δικά του κατάλληλα μεταφορικά ψυκτικά
μέσα προκειμένου να τα μεταφέρει και να τα παραδώσει σε επιλέξιμες κοινωνικές δομές (πχ συσσίτια) που θα
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό της.
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) φορτηγά – ψυγεία για την μεταφορά και
παράδοση των τροφίμων με και τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά για τη μεταφορά των προϊόντων βασικής υλικής
συνδρομής
Για την ικανοποίηση του σχεδιασμού, συντονισμού, της παρακολούθησης και εκτέλεσης των διανομών, να
διαθέτει Ομάδα Έργου.
1. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει με την προσφορά
του, επί ποινή αποκλεισμού:
(α) εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής» της επιχείρησης
του από την αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία
περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας.
(β) εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του η οποία περιλαμβάνει τα
είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον οικονομικό φορέα:
(α) Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια προϊόντων ζωικής προέλευσης.
(β) Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
(γ) Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και
2. Για τα νωπά κρέατα: Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής
έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων
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της μονάδας επεξεργασίας κρέατος που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός
φορέας.
3. Για τα τυροκομικά προϊόντα: άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων, τον
Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο
Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο
οικονομικός φορέας.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
1) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, ή ισοδύναμο.
2) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας κατά το πρότυπο
ISO 45001:2018, ή ισοδύναμο.
3) Ειδικά σε ό, τι αφορά στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, ο προσφέρων οικονομικός φορέας,
εφόσον συσκευάζει (πρώτη συσκευασία) ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη και για όσα εξ αυτών ο ίδιος συσκευάζει,
προσκομίζει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά το πρότυπο ISO
22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, για τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του, όπου
εκτελεί την πρώτη συσκευασία, με το οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση
των τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες HACCP,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει.
4) Σε κάθε περίπτωση ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO
22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι ανωτέρω απαιτήσεις
καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά.
2.2.7.2 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, προσκομίζεται το
Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων,
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση
που παράγει τα διακινούμενα είδη.
2.2.7.3 Όσον αφορά στα προϊόντα Βασικής Υλικής Συνδρομής, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν:
1) Κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των απορρυπαντικών (αίτηση ή αριθμό Εθνικό Μητρώο Χημικών
Προϊόντων) καθώς και την καταχώρηση των στοιχείων στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, όπως αυτά ορίζονται από
την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού ΕΚ. 1272/2008 CLP.
2) Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των απορρυπαντικών, σύμφωνα με την Οδηγία EE 1907/2006 και τον
Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.
3) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού διαπιστευμένο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού των κατασκευαστών και μόνο για τα είδη
βασικής υλικής συνδρομής.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής
νομοθεσίας και των αρμόδιων κρατικών φορέων.
Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση μαζί με
σακούλες.
Σε όλες τις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η φράση "ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-ΤΕΒΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ".
Η αποθήκευση των ειδών θα πραγματοποιείται σε κατάλληλες αποθήκες του Αναδόχου.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
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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: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/02/2022
Τοπική ώρα: 13:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/02/2022
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 142083)
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης η οποία έχει οριστεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Κομοτηνής (αριθ. 416/21-12-2021 - ΑΔΑ: 6ΜΨΝΩΛΟ-ΖΒ3)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η παρούσα δημόσια σύμβαση θα τεθεί σε προσυμβατικό έλεγχο από τη Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770), όπως ισχύει.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@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:
Όπως προβλέπεται στους όρους των τευχών της διακήρυξης, Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/
Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α΄ 36), το π.δ. 38/2017 (Α’
63)«Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ», το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών
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Προσφυγών»,το π.δ. 57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισμός της ΑΕΠΠ» και το π.δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός
Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΑΕΠΠ» και τον ενημερωτικό οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο
λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ταχ. κωδικός: 69133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr
Τηλέφωνο: +30 2531352448-426-498
Φαξ: +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/12/2021
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