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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206661-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καρδίτσα: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
2020/S 087-206661

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Καρδίτσας
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Αρτεσιανού 1
Πόλη: Καρδίτσα
Κωδικός NUTS: EL611
Ταχ. κωδικός: 431 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βάιος Τίγκας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2441354721
Φαξ:  +30 2441354711
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://dimoskarditsas.gov.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: https://dimoskarditsas.gov.gr/category/diagonismoi/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/RF.jsp?
function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=EL&params=xip-
RWR1xGOiZKBMXlCXKw&oas=62DmAcYpXGv2slqcIQZVig..
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

mailto:vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr
http://dimoskarditsas.gov.gr
https://dimoskarditsas.gov.gr/category/diagonismoi/
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«Προμήθεια τροφίμων και ειδών Β.Υ.Σ.», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) / Π.Ε.
Καρδίτσας - Δήμος Καρδίτσας.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.
Καρδίτσας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελουμένους
του Προγράμματος:
— κρέας βόειο άνευ οστών 1 κιλού, CPV 15111000-9,
— κρέας χοιρινό άνευ οστών 1 κιλού, CPV 15113000-3,
— τυρί φέτα 1 κιλού CPV 15542300-2,
— εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου CPV 15411110-6,
— ρύζι καρολίνα Α' ποιότητας 0,5 κιλού, CPV 03211300-6,
— ζυμαρικά - μακαρόνια Νο 6 0,5 κιλού, CPV 15851100-9,
— φακές 0,5 κιλού, CPV 03212211-2,
— ρεβίθια 0,5 κιλού, CPV 03212212-9,
— συμπυκνωμένος χυμός τομάτας 0,5 κιλού, CPV 15322100-2,
— μέλι θυμαριού ή πεύκου ή μείγμα αυτών 0,5 κιλού, CPV 15831600-8,
— πορτοκάλια (κιλό), CPV 15300000-1,
— οδοντόκρεμα 100ml, CPV 33711720-0,
— σαμπουάν 1 λίτρο, CPV 33711610-6,
— υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων 3λίτρο, CPV 39831200-8.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15111000
15113000
15542300
15411110
03211300
15851100
03212211
03212212
15322100
15831600
15330000
33711720
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33711610
39831200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, για τις ανάγκες
της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Καρδίτσας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη
διανομή τους στους ωφελουμένους του Προγράμματος.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των
ποσοτήτων για κάθε είδος, καθώς το φυσικό αντικείμενο τού προς εκτέλεση έργου· είναι ενιαία προμήθεια
- μεταφορά - αποθήκευση - δευτερογενής πακετοποίηση - μεταφορά και διάθεση στα σημεία διανομής,
προς εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. Για τον λόγο αυτόν, οι υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου είναι
διευρυμένες σε συνολικό επίπεδο εκτέλεσης τού φυσικού αντικειμένου τού υφιστάμενου έργου, με σκοπό τη
διευκόλυνση τού έργου σε όλες σχεδόν τις φάσεις υλοποίησής του από την αναθέτουσα αρχή.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων, επί ποινή αποκλεισμού.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1 298 026,85 EUR, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 13 % και 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1 135 765,00 EUR, ΦΠΑ: 162 261,85 EUR):
— 20.500 κιλά κρέας βόειο άνευ οστών σε συσκευασία του 1 κιλού - CPV 15111000-9,
— 20.500 κιλά κρέας χοιρινό άνευ οστών σε συσκευασία του 1 κιλού - CPV 15113000-3,
— 20.500 κιλά τυρί φέτα σε συσκευασία του 1 κιλού - CPV 15542300-2,
— 30.000 λίτρα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο σε συσκευασία του 1 λίτρου - CPV 15411110-6,
— 20.500 κιλά ρύζι καρολίνα Α' ποιότητας σε συσκευασία του 0,5 κιλού - CPV 03211300-6,
— 20.500 κιλά ζυμαρικά - μακαρόνια Νο 6 σε συσκευασία του 0,5 κιλού - CPV 15851100-9,
— 20.500 κιλά φακές σε συσκευασία του 0,5 κιλού - CPV 03212211-2,
— 20.500 κιλά ρεβίθια σε συσκευασία του 0,5 κιλού - CPV 03212212-9,
— 20.500 κιλά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας σε συσκευασία του 0,5 κιλού - CPV 15322100-2,
— 13.150 κιλά μέλι θυμαριού ή πεύκου ή μείγμα αυτών σε συσκευασία του 0,5 κιλού - CPV 15831600-8,
— 13.150 κιλά πορτοκάλια σε συσκευασία των 2 κιλών - CPV 15300000-1,
— 16.200 τεμάχια οδοντόκρεμας σε συσκευασία των 100ml - CPV 33711720-0,
— 16.200 λίτρα σαμπουάν σε συσκευασία του 1 λίτρου - CPV 33711610-6,
— 16.200 λίτρα υγρού πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων, σε συσκευασία των 3 λίτρων - CPV 39831200-8.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Β.Υ.Σ., διοικητικές
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2019, Κ.Σ. Π.Ε. Καρδίτσας», με κωδικό ΟΠΣ 5029802, 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. 632/13.6.2018.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής 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 τής παρούσας διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα
προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την
αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα της διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας απαιτείται:
α) να διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη από τη δημοσίευση της παρούσης,
τουλάχιστον στο 200 % του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, για όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιείται, πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 200 % του προϋπολογισμού της παρούσης, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ·
β) να διαθέτει βεβαίωση / επιστολή πιστοληπτικής ικανότητας από φορέα δραστηριοποιημένο κατά νόμο στην
παροχή πιστώσεων, τουλάχιστον ίσο με το 200 % της εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας της παρούσης, προκειμένου
να διασφαλιστεί η φερεγγυότητα τού οικονομικού φορέα, για την αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των προτέρων
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κάλυψης του κόστους κτήσης των οικείων αγαθών, με σκοπό την εξασφάλιση ομαλής, πλήρους και έγκαιρης
εκτέλεσης της σύμβασης με ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα·
γ) να διαθέτει ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής και αστικής ευθύνης προϊόντος και έναντι τρίτων,
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης έως και τη λήξη της, με αντικείμενο και πεδίο κάλυψης την αποθήκευση,
ανασυσκευασία ή συσκευασία και διακίνηση τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου, με ασφαλιστική κάλυψη –
όσον αφορά στην αστική ευθύνη προϊόντος, το 100 % της εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης και όσον
αφορά στη γενική αστική και επαγγελματική ευθύνη, το 100 % αυτής·
δ) να διαθέτει ειδικό κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (2018), που αφορά στην
προμήθεια τροφίμων και ειδών προσωπικής / οικιακής υγιεινής, τουλάχιστον ίσο με το 100 % (εκατό τοις εκατό)
του προϋπολογισμού της παρούσας.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/06/2020
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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/06/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Δήμος Καρδίτσας - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
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Νικολάου Πλαστήρα 62
Τ.Κ. 431 32

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:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Καρδίτσας - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Ταχ. διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 62
Πόλη: Καρδίτσα
Ταχ. κωδικός: 431 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2441354721
Φαξ:  +30 2441354711

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (βλ. αρθρ. 360 επ. Ν. 4412/2016), η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Καρδίτσας - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Ταχ. διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 62
Πόλη: Καρδίτσα
Ταχ. κωδικός: 431 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2441354721
Φαξ:  +30 2441354711

mailto:vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr
mailto:vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr


EE/S S87
05/05/2020
206661-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 7 / 7

05/05/2020 S87
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 / 7

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimoskarditsas.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/05/2020

http://www.dimoskarditsas.gov.gr
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