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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552429-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
2018/S 242-552429

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Δήμος Κομοτηνής
Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1 - Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Κομοτηνή
691 33
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Κωδικός NUTS: EL513
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. «Επισιτιστικής
και βασικής υλικής συνδρομής», του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) — ΟΠΣ
5029596.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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15000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή
συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2019 — Κ.Σ. Π.Ε. Ροδόπης», του Ε.Π. «Επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής», του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α./F.E.A.D.), κωδικός ΟΠΣ
5029596. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 και 2 της Πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2019
— Κ.Σ. Π.Ε. Ροδόπης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής», του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 - 2020, με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 692/21.6.2018, ΑΔΑ: 7Σ02ΟΞ7Φ-ΖΘ1 του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και έχει λάβει κωδικό MIS 5029596. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 562 874.20 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:
Υποέργο 1 — Είδη τροφίμων: ρύζι καρολίνα.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03211300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις κεντρικές αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
45.600 τεμάχια ρύζι καρολίνα (συσκευασία 500 γρ.). «Ρύζι» είναι το προϊόν που λαμβάνεται από την
επεξεργασία των ώριμων καρπών του φυτού «Όρυζα» (Oryza Sativa) και διατίθενται στο εμπόριο ως
αναποφλοίωτο (Paddy) ή ως αποφλοιωμένο (Cared) ή ως κατεργασμένο (Riz Usine) (άρθρο 101, ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 648.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας, ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019, έως 31.12.2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής
των τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί, σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών, προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων τής
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος
Κομοτηνής, Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας - Σαπών, Ιερά Μητρόπολη
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, Κ.Ε.Μ.Ε.Α., Δημοκρίτ., Παιδ.
Χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΛΕΥΡΙ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15612120

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
22.800 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ). Ως «άλευρο σίτoυ» ή απλώς «άλευρo» νοείται αποκλειστικά και
μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτoυ βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.
(ΚΤΠ άρθρο 104).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 324.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΖΑΧΑΡΗ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15831000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
22.800 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ). «Ζάχαρη ή λευκή ζάχαρη» χαρακτηρίζεται η καθαρισμένη και
κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, γνήσιας και εμπορεύσιμης ποιότητας (Άρθρο 64, ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 468.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15851100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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37.600 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500γρ). «Ζυμαρικά» χαρακτηρίζονται προϊόντα που παρασκευάζονται από
σιμιγδάλι ή άλευρo ολικής άλεσης μακαρoνoπoιϊας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε
ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. (Άρθρο 115, ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 33 088.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΦΤΟ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15851100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
37.600 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500γρ). «Ζυμαρικά» χαρακτηρίζονται προϊόντα που παρασκευάζονται από
σιμιγδάλι ή άλευρo ολικής άλεσης μακαρoνoπoιϊας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε
ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. (Άρθρο 115, ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 33 088.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15851100
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
22.800 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500γρ). «Ζυμαρικά» χαρακτηρίζονται προϊόντα που παρασκευάζονται από
σιμιγδάλι ή άλευρo ολικής άλεσης μακαρoνoπoιϊας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε
ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. (Άρθρο 115, ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 064.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΦΑΣΟΛΙΑ
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Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03221210

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
22.800 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500γρ). Τα ξερά φασόλια χαρακτηρίζονται ως «Διατηρημένα με ξήρανση
τρόφιμα φυτικής προέλευσης», όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
Η ονομασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού φασίολος
(Phaseolus vulgaris) της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). Τα φασόλια ταξινομούνται σύμφωνα με το
μέγεθος και τη μορφή τους σε κατηγορίες σύμφωνα με την ΚΥΑ 37227/87, όπως αυτή ισχύει.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
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Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΦΑΚΕΣ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03212211

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
22.800 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500γρ). Τα ξερά φασόλια χαρακτηρίζονται ως «Διατηρημένα με ξήρανση
τρόφιμα φυτικής προέλευσης», όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
Η φακή χαρακτηρίζεται ως «Διατηρημένο με ξήρανση τρόφιμο φυτικής προέλευσης», όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). Η ονομασία φακή (LENS CULIΝARIS) αποδίδεται
σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae).
Εμφανίζεται με διάφορα χρώματα (πράσινη, καφέ, κόκκινη). Οι ποικιλίες φακής ταξινομούνται σύμφωνα με το
μέγεθος και το σχήμα των κόκκων, στις εξής κατηγορίες: μεγαλόσπερμες (πλατιές ή χοντρές), μεσόσπερμες,
μικρόσπερμες (ψιλές).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 376.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15331425

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
22.800 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400γρ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 31 236.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511600

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
45.600 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 410γρ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 760.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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
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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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411110

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
17.100 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ). Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο
ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο
με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας
του ελαιολάδου και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με
τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους
προσδιορισμού, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 113 544.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
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τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΗΛΙΕΛΑΙΟ
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
34.200 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 55 062.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15332290

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
11.400 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 ΓΡ.).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 386.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15542300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
54.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ.). H oνομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα και
συγκεκριμένα στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου
και του Νομού Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το γάλα, που χρησιμοποιείται για την
παρασκευή της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις παραπάνω αναφερόμενες
περιοχές.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 214 920.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ ΕΓΧΩΡΙΑ
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15542300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
36.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ.). Το τυρί γραβιέρα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ, άρθρο 83, τμήμα Δ) παράγεται στις περιοχές των
Αγράφων, της Νάξου και της Κρήτης. Η ονομασία γραβιέρα αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία
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προέλευσης (ΠΟΠ) για το τυρί που παράγεται παραδοσιακά στις προαναφερόμενες περιοχές, από γάλα
πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο ή από γάλα αγελαδινό ή μίγμα αυτού με πρόβειο και γίδινο, στο οποίο όμως
η αναλογία του πρόβειου και γίδινου δεν ξεπερνά το 20 % κατά βάρος. Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για
την παρασκευή του τυριού γραβιέρα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις παραπάνω αναφερόμενες
περιοχές.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 214 560.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15111200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
54.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ.). «Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των
απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων»,
συμπεριλαμβανομένου του αίματος.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 238 680.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ
Αριθμός τμήματος: 17
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15113000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
54.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ.). «Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των
απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων»,
συμπεριλαμβανομένου του αίματος.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 143 100.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΙ ΜΠΟΥΤΙ
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15117000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού). «Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των
απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων»,
συμπεριλαμβανομένου του αίματος.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 47 700.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
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Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ
Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15115100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού). «Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των
απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων»,
συμπεριλαμβανομένου του αίματος.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 900.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15112100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
36.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 κιλού). «Nωπό κρέας πουλερικών» εννοείται το κρέας των πουλερικών
το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους πριν διατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχι

χαμηλότερη από – 2o C και όχι υψηλότερη από + 4o C.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 175 320.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03222220

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
45.600 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ). Τα πορτοκάλια του είδους Citrussinensis (L.) Osbeck. Τα
οπωρολαχανικά χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 96 672.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΜΗΛΑ
Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03222321

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
56.400 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ). Τα μήλα των καλλιεργούμενων ποικιλιών προέρχονται από το
MalusdomesticaBorkh. Τα οπωρολαχανικά χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 159 612.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Αριθμός τμήματος: 23

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03222118

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
34.200 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ). Τα οπωρολαχανικά χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 114 912.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΛΕΜΟΝΙΑ
Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03222210

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
34.200 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ). Τα οπωρολαχανικά χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 84 816.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
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τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΑΤΑΤΕΣ
Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03212100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
34.200 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΚΙΛΩΝ). Τα οπωρολαχανικά χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 68 058.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03221113

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
34.200 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΚΙΛΩΝ). Τα οπωρολαχανικά χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 54 378.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΒΡΕΦΙΚΗ
Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511700

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
800 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 ΓΡ.).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 616.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
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Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (6ΑΔΑ)
Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511600

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
800 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6*400 ΓΡ.).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΒΑΝΙΛΙΑ
Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15884000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.520 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 ΓΡ.). Η προδιαγραφή για την προμήθεια του είδους «κρέμα δημητριακών»,
αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων που προορίζεται να καταναλωθεί από βρέφη και παιδιά, για
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Η κρέμα δημητριακών αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία
των «μεταποιημένων τροφών με βάση τα δημητριακά». Οι «μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά»
ορίζονται τρόφιμα που προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο του
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απογαλακτισμού τους και για υγιή παιδιά μικρής ηλικίας ως συμπλήρωμα του διαιτολογίου τους και/ή για τη
σταδιακή προσαρμογή τους στη συνήθη διατροφή, με βάση τον Καν.609/2013. Η κρέμα δημητριακών υπάγεται
στην κατηγορία «δημητριακά στα οποία έχει προστεθεί τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν
ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν με την προσθήκη νερού ή άλλου υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες»,
βάσει του ανωτέρω Κανονισμού. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 049.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ
Αριθμός τμήματος: 30

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15884000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1.520 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 ΓΡ.). Η προδιαγραφή για την προμήθεια του είδους «κρέμα δημητριακών»,
αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων που προορίζεται να καταναλωθεί από βρέφη και παιδιά, για
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Η κρέμα δημητριακών αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία
των «μεταποιημένων τροφών με βάση τα δημητριακά». Οι «μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά»
ορίζονται τρόφιμα που προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο του
απογαλακτισμού τους και για υγιή παιδιά μικρής ηλικίας ως συμπλήρωμα του διαιτολογίου τους και/ή για τη
σταδιακή προσαρμογή τους στη συνήθη διατροφή, με βάση τον Καν.609/2013. Η κρέμα δημητριακών υπάγεται
στην κατηγορία «δημητριακά στα οποία έχει προστεθεί τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν
ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν με την προσθήκη νερού ή άλλου υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες»,
βάσει του ανωτέρω Κανονισμού. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 049.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αριθμός τμήματος: 31

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39830000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
18.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ). Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης χαρακτηρίζεται ως
απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 360.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 32

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39832000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
28.200 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ml.). Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 402.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 33

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33741100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
20.700 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300ml.).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 33 327.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΣΑΜΠΟΥΑΝ
Αριθμός τμήματος: 34

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33711610

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
18.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ml.). Τα σαμπουάν χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 360.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Αριθμός τμήματος: 35

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33711520

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
18.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ml.). Τα σαμπουάν χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 360.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 36

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39831200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
11.400 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ).

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 148.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.
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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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
Αριθμός τμήματος: 37

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33711720

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
27.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 75-100ml.). Η οδοντόκρεμα χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό
ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 470.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
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τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
Αριθμός τμήματος: 38

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33711710

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
27.000 ΤΕΜΑΧΙΑ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 700.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
Αριθμός τμήματος: 39

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33750000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
2.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 ΤΕΜ. ΚΑΙ ΑΝΩ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 040.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ
Αριθμός τμήματος: 40

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33771200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
2.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜ. ΚΑΙ ΑΝΩ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 11 320.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΡΟΜΗΣ - ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ
Αριθμός τμήματος: 41

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33771100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
20.000 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ. ΚΑΙ ΑΝΩ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2019
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Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού εντός του 2019 έως 31/12/2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των
τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ0938002. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.7341.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των ειδών προς κάλυψη των αναγκών των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι είναι: Δήμος Κομοτηνής,
Περιφέρεια ΑΜΘ, Δήμος Αρριανών, Δήμος Ιάσμου, Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας &
Κομοτηνής, Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, ΚΕΜΕΑ, Δημοκρίτ, Παιδ. χωριά SOS.

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
διακήρυξης.
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 - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την οικονομική επάρκεια της επιχείρησης και πρέπει
να προσκομίσουν/διαθέτουν τα εξής:
Πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα, η οποία αποδεικνύεται με τη προσκόμιση βεβαίωσης
πιστοληπτικής ικανότητας από τράπεζα, ίσης ή μεγαλύτερης του 20 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., για
τα είδη που συμμετέχει, έκδοσης έως 60 ημερών πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα, ισολογισμοί ή αποσπάσματα
ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του), από τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι
έχει: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο
του 30 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών, στα οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Ο μέσος
γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά. Στην περίπτωση, κατά την οποία, η επιχείρηση έχει
καταθέσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, τον ισολογισμό του τελευταίου
οικονομικού έτους, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί, αρκεί η προσκόμιση της ανακοίνωσης τού ισολογισμού από το
Γ.Ε.ΜΗ., η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό. Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων τού ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών, κάθε ενός
εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση.
Διευκρινίζεται πως, το ύψος της οικονομικής επάρκειας (ήτοι τουλάχιστον 30 % της εκτιμώμενης αξίας των
αντίστοιχων ειδών που έχει επιλέξει να συμμετάσχει, χωρίς τον Φ.Π.Α.), για όσο διάστημα δραστηριοποιείται
ο υποψήφιος, συνιστά προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε
οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν οιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από την σχετική μελέτη που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:
Κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση ιδίου
αντικειμένου (προμήθειας τροφίμων του υποέργου 1 ή προμήθειας ειδών βασικής υλικής συνδρομής του
υποέργου 2, ή συνδυαστικά και των δύο υποέργων, αναλόγως του είδους/των ειδών για το οποίο/τα οποία
υποβάλλεται προσφορά) μεγέθους ίσου με το 10 % της εκτιμώμενης αξίας του είδους/των ειδών για το οποίο/
τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Για την προμήθεια ευπαθών προϊόντων, όπως τα νωπά κρέατα, το νωπό
κοτόπουλο, το τυρί και η γραβιέρα - να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό (ψυγεία και καταψύκτες), ώστε να
διασφαλίζεται, για προϊόντα που απαιτούν, ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως πρέπει
να γίνεται) και υγιεινής. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όργανα θερμομέτρησης, και η
καταγραφή της θερμοκρασίας θα γίνεται αυτόματα σε αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. Με τον ανωτέρω εξοπλισμό
θα διατηρούνται τα προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της διανομής και αποθήκευσης τους, αν απαιτηθεί, ώστε να
διανέμονται με σωστό και ασφαλή τρόπο στους ωφελούμενους. Για τα συγκεκριμένα είδη το φορτηγό-ψυγείο
του αναδόχου θα παραμένει στο σημείο διανομής μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής (άρθρο 7 Συγγραφής
Υποχρεώσεων της αριθ. 119/2018 επισυναπτόμενης μελέτης). Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς
(φορτηγά) και μέσα μεταφοράς υπό ψύξη (φορτηγά ψυγεία) σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως
πρέπει να γίνεται) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια
που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή γνωστοποίηση λειτουργίας
στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία θα σχετίζεται με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Κατάθεση από
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τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια νωπό κρέας την άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας
κρέατος, τον Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς και εγγραφή στο
Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος
ο οικονομικός φορέας και τα πιστοποιητικά της επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στα σχετικά
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ISO 22000:2005 ή παρόμοιο αυτού. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Α.Ε. ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού για τα συγκεκριμένα είδη. Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς
για την προμήθεια νωπών πουλερικών την άδεια λειτουργίας επιχείρησης που σχετίζεται με την εκτροφή και
εμπορίας κοτόπουλων, τον Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς
και εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα
οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας και τα πιστοποιητικά της επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να
βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ISO 22000:2005 ή παρόμοιο αυτού. Τα πιστοποιητικά
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού για τα συγκεκριμένα είδη. Κατάθεση
από τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής οι κατά περίπτωση άδειες
κυκλοφορίας των προϊόντων (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. Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για την
προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής το φύλλο δεδομένων ασφάλειας (MSDS) των απορρυπαντικών στα
Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, θα πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ τα
κάτωθι πιστοποιητικά:
ISO 22000:2005 (Σύστημα διασφάλισης της υγιεινής τροφίμων και ποτών) — Όσον αφορά στα είδη τροφίμων.
ISO 9001:2008 (Διασφάλιση ποιότητας) — Όσον αφορά στα είδη βασικής υλικής συνδρομής.
(Για την προμήθεια των τροφίμων): Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό, δεν είναι παραγωγός
ή παρασκευαστής των προϊόντων, που θα υποβάλει προσφορά στην επιχείρησή του, θα πρέπει να υποβάλει:
Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005, το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς του παραγωγού ή της επιχείρησης, από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή, ο ανάδοχος θα μεταφέρει τα προϊόντα στα σημεία
διανομής, που θα του υποδείξει ο Δήμος Κομοτηνής. Τα σημεία διανομής βρίσκονται στον Δήμο Κομοτηνής,
στον Δήμο Αρριανών, στον Δήμο Ιάσμου και στον Δήμο Μαρωνείας - Σαπών. Σε περίπτωση που τα είδη είναι
ευπαθή, όπως τα νωπά κρέατα, το νωπό κοτόπουλο, το τυρί και η γραβιέρα, το φορτηγό-ψυγείο του αναδόχου
θα παραμένει στο σημείο διανομής, μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής. Ειδικά, για τα νωπά κρέατα και το
κοτόπουλο, δεδομένου ότι, πρόκειται για ευάλωτα είδη, εάν μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας παράδοσης, για
οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο διανομής, δεν διανεμηθεί όλη η ποσότητα στους ωφελουμένους,
τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα παραλάβει με δικά του κατάλληλα, μεταφορικά ψυκτικά μέσα, προκειμένου να
τα αποθηκεύσει προσωρινώς, σε δικούς του κατάλληλους, αποθηκευτικούς ψυκτικούς χώρους, ούτως ώστε η
ποσότητα αυτή να αναδιανεμηθεί εντός των επόμενων 2 ημερών της προγραμμ. διανομής.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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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: 28/01/2019
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

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/02/2019
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αξιολόγηση και αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών, μέσω του
συστήματος τού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. — www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, βάσει της υπ' αριθμ. 270/12.12.2018
Α.Ο.Ε. του Δήμου. Προσφορές δύναται να υποβληθούν, είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για 1 ή
περισσότερα από τα ανωτέρω είδη [για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους: Η Υπηρεσία μπορεί να
κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, είτε σε 1 είτε σε περισσότερους προμηθευτές (ανά είδος)].

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 χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου τής προμήθειας, ορίζεται από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού έως 31.12.2019, αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες διανομής των τροφίμων,
κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης μπορεί να
παραταθεί, σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος. Όλα τα είδη τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής, πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις
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της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, περί παραγωγής - συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων (π.χ.
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, εγκύκλιοι Ε.Φ.Ε.Τ.) και να είναι απολύτως σύμφωνα, με τις προδιαγραφές
που επιβάλλουν οι σχετικοί κρατικοί φορείς.Το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος πλαστικών σακουλών μεταφοράς,
βαρύνει τον ανάδοχο και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα
παραδίδονται από τους αναδόχους, σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση, μαζί
με σακούλες. Οι σακούλες απαιτούνται για τη διανομή των προϊόντων στους ωφελουμένους του Προγράμματος
Τ.Ε.Β.Α.. Το πλήθος των σακουλών που θα απαιτηθούν ανά διανομή, θα είναι ίσο με τον αριθμό των αιτήσεων
των ωφελουμένων του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.. Καθώς ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται συνεχώς, ο ακριβής
αριθμός θα καθορίζεται σε κάθε διανομή.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Κομοτηνής
Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1 - Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Κομοτηνή
691 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilids@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/12/2018
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