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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362637-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κορωπι: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
2020/S 148-362637

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δημος Κρωπιας
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Βας. Κωνσταντίνου 47
Πόλη: Κορωπι
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Ταχ. κωδικός: 194 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τμημα Προμηθειων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpkoropi@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2106623628
Φαξ:  +30 2106624963
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.koropi.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.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
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: καθαριοτητα, κοινωνικες υπηρεσιες, παιδικοι σταθμοι, σχολεια κλπ.

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κλπ. του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/39/2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου, γάλακτος και άλλων 
ειδών που χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα από τον Δήμο, το ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΟΣ», τα ΝΠΔΔ «Α’ΒΑΘΜΙΑ, 
Β’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ» και το ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 231 572.41 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:
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 1

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 556.02 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

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: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΔΚ
Αριθμός τμήματος: 2

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 945.70 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 3

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 47 765.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΦΗΤΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 4

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 263.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 5

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 240.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 6

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 419.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 240.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 030.25 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 107.35 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 12

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 11 678.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511000 Γάλα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 86 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΓΑΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511000 Γάλα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΓΑΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511000 Γάλα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνονται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5.6 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

03/08/2020 S148
https://ted.europa.eu/TED

16 / 19





EE/S S148
03/08/2020
362637-2020-EL

17 / 19

Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/39/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό περίπου ένα και πενήντα επί τοις εκατό (1,5 %), επί 
της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των 
αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι.

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

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των αναλυτικών όρων 
της Διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης στα άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

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: 04/09/2020
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
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IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/09/2020
Τοπική ώρα: 12:30
Τόπος:
Μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορούν να ζητούνται μέχρι την 29η Αυγούστου 2020 
και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι την 31η 
Αυγούστου 2020, μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

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:
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορούν να ζητούνται μέχρι την 29η Αυγούστου 2020 
και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι την 31η 
Αυγούστου 2020, μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gram2@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141231

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:
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δημος Κρωπιας Τμημα Προμηθειων
Ταχ. διεύθυνση: Βας ΚΩΝ/ΝΟΥ 47
Πόλη: Κορωπι
Ταχ. κωδικός: 19400
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpkoropi@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2106626294
Φαξ:  +30 2106624963
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VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/07/2020
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