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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ/ΜΠΑΛΟΥ

Προϋπολογισμός: 441.207,01 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κίσσαμος 09/03/2021
Αρ. Πρωτ.:115

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δήμος Κισσάμου Ακίνητα Μονομετοχικής Α.Ε. προκηρύσσει την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τις «Προμήθειες προϊόντων και αγαθών λειτουργίας καντινών υποκαταστημάτων Ελαφονησίου
και Γραμβούσας/Μπάλου» για την κάλυψη των αναγκών της Ακίνητα Μονομετοχικής Α.Ε. σε προμήθειες των
απαραίτητων αγαθών και προϊόντων για την ομαλή λειτουργία των καντινών των υποκαταστημάτων Ελαφονησίου και
Γραμβούσας.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής : (α) το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη
οπωρολαχανοπωλείου(πορτοκάλια, λεμόνια), και (β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές
της μελέτης (τεύχος τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού), για τα είδη αναψυκτικών-χυμώναλκοολούχων(Τμήμα 1), παγωτών(Τμήμα 2), γρανιτών(Τμήμα 3), καφέ και συναφών ειδών-τυποποιημένων
σνακ- τροφίμων(Τμήμα 4), αρτοποιίας(Τμήμα 5), πάγου(Τμήμα 6) και νερών(Τμήμα 7).
Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια αγαθών και προϊόντων για την ομαλή λειτουργία των καντινών των
υποκαταστημάτων Ελαφονησίου και Γραμβούσας/Μπάλου και συγκεκριμένα:
Α)Τμήμα 1-Αναψυκτικά-χυμοί-Αλκοολούχα, Β)Τμήμα 2-Παγωτά Γ)Τμήμα 3-Γρανίτες, Δ)Τμήμα 4-Καφές και
συναφή είδη-τυποποιημένα σνακ-τρόφιμα, Ε)Τμήμα 5- Αρτοποιήματα, ΣΤ)Τμήμα 6-Πάγος και Ζ)Τμήμα 7-Νερά.
Κωδικός CPV: Γενικό 15000000
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των προμηθειών είναι 441.207,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τους
Κ.Α. : 24-00-11-1000, 24-00-11-2000, 24-00-13-1000, 24-00-13-2000, 24-00-14-1000, 24-00-14-2000, 24-00-151000, 24-00-15-2000 , ,24-00-17-1000, 24-00-17-2000 , 24-00-19-1000, 24-00-19-2000, 24-00-22-1000 και 24-00-222000 του προϋπολογισμού του 2021 της Ακίνητα Μονομετοχικής Α.Ε.
Η σύμβαση διαιρείται σε 7 τμήματα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της διακήρυξης. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί
να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, σε μία ή σε περισσότερες «Ομάδες/Τμήματα»,
καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα και ποσότητες που αναφέρονται στην αντίστοιχη «Ομάδα/Τμήμα» και
για τα δυο υποκαταστήματα, Ελαφονησίου και Γραμβούσας/Μπάλου.
Σημειώνεται ότι:
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, είναι ενδεικτικές,
μπορούν να μεταβάλλονται εντός των χρηματικών ορίων του κάθε υποκαταστήματος, και σε καμία περίπτωση
δεν δεσμεύουν την αναθέτουσα αρχή, καθώς η απορρόφησή τους θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση αλλά και από το
χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει το σύνολο των
ποσοτήτων και του ποσού της κάθε ομάδας.
Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: ΕL434
Διάρκεια σύμβασης :Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις
30/11/2021.
Χρόνος παράδοσης υλικών: όπως προβλέπεται από τους όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε
(35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
H προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, http://www.eprocurement.gov.gr/ όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 106998
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπo, σύμφωνα με το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις εφημερίδες «Χανιώτικα Νέα» και «Νέοι Ορίζοντες».
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.kissamos.gr
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Ν. 4412/2016 και στο Ν.4605/2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν πληροφορίες από τα Γραφεία της Ακίνητα Μονομετοχικής Α.Ε., κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης.
Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/03/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ. Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα με πλήρη πρόσβαση αμέσως μετά τη
δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κίσσαμου στη διεύθυνση: www.kissamos.gr
Ο Χρόνος ισχύος προσφορών: ορίζεται σε 9 μήνες.
Eναλλακτικές προσφορές : Όχι
Η Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2% (δυο επί τοις εκατό) της συνολικά προεκτιμώμενης από την υπηρεσία
αξίας της προμήθειας της κάθε ομάδας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 ήτοι:
Α/Α
ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(ΣΕ €)
1.
Αναψυκτικών-χυμών-αλκοολούχων
2.961,22€
2.
Παγωτών
1.008,84€
3.
Γρανιτών
208,29€
4.
Καφέ και συναφών ειδών, τυποποιημένων Σνακ,
973,44€
Τροφίμων
5.
Ειδών αρτοποιίας
1.504,41€
6.
Πάγου
111,44€
7.
Νερά
884,94€
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Κριτήρια Επιλογής
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς
Απαιτείται:
α) να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα
στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του κάθε υποκαταστήματος.
β) να δηλώσουν:
• τις τρείς (3) κυριότερες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου ή αντίστοιχου είδους ,που
έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2018,2019 και 2020.
• τον έλεγχο της ποιότητας που διαθέτουν.
γ) να διαθέτουν Διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που
στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής
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κατάλληλων για την υγεία του καταναλωτή.
δ) να μπορεί να πιστοποιήσει ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,
από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει.
ε) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό και το προσωπικό, για την εκτέλεση της προμήθειας
στ) να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδια υπηρεσία για τα είδη που
αναφέρονται στη διακήρυξη και συμμετέχει στο διαγωνισμό

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
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 της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ 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 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης1.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών.
Προδικαστικές προσφυγές:
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως
374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

Ο Πρόεδρος
Μυλωνάκης Γεώργιος
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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε.Δήμου Κισσάμου
Ταχ. διεύθυνση: Πολεμιστών 1941
Πόλη: Κίσσαμος
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania
Ταχ. κωδικός: 73400
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koinofelisdkis@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2822340202
Φαξ: +30 2822022121
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kissamos.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.eprocurement.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
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α.Ε.

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Υπηρεσίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Aκινήτων Δήμου Κισσάμου

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

II.1.2)

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

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναψυκτικών-χυμών- αλκοολούχων, παγωτών, γρανιτών, καφέ
και συναφών ειδών-τυποποιημένων σνακ-τροφίμων, ειδών αρτοποιίας, πάγου και νερού για την κάλυψη των
αναγκών των καντινών υποκαταστημάτων Ελαφονησίου και Γραμβούσας- Μπάλου και την εξυπηρέτηση
χιλιάδων επισκεπτών.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 382 628.89 EUR
II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 7

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ-ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15911000 Οινοπνευματώδη ποτά
15961000 Μπίρα
15982000 Αναψυκτικά
15931200 Επιτραπέζιο κρασί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Χυμός τύπου μόσιον με 9φρούτα & 7 βιταμίνες 330mlx24 τεμ Συσκ. 270
2 Αναψυκτικά τύπου cola 330mlx24τεμ Συσκ. 1275
3 Αναψυκτικά τύπου cola zero 330mlx24τεμ Συσκ. 250
4 Αναψυκτικά τύπου cola light 330mlx24τεμ Συσκ. 75
5 Αναψυκτικά τύπου sprite 330mlx24τεμ Συσκ. 350
6 Πορτοκαλάδα με ανθρακικό 330mlx24τεμ Συσκ. 350
7 Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό 330mlx24τεμ Συσκ. 50
8 Λεμονάδα με ανθρακικό 330mlx24τεμ Συσκ. 175
9 Ανθρακούχο Ποτό με Σόδα 330mlx24τεμ Συσκ. 121
10 Κρύο τσάι με γεύση λεμόνι σε φιάλη 500ml x12τεμ Συσκ. 90
11 Κρύο τσάι με γεύση ροδάκινο σε φιάλη 500ml x12τεμ Συσκ. 90
12 Κρύο τσάι με γεύση διάφορα φρούτα σε φιάλη 500ml x12τεμ Συσκ. 90
13 Κρύο τσάι με γεύση λεμόνι 330mlx24τεμ Συσκ. 520
14 Κρύο τσάι με γεύση ροδάκινο 330ml x24τεμ Συσκ. 520
15 Κρύο Πράσινο τσάι 330ml x24τεμ Συσκ. 520
16 Πορτοκαλάδα Τοπικό προϊόν 250ml Τεμ. 175
17 Λεμονάδα Τοπικό προϊόν 250ml Τεμ. 175
18 Γκαζόζα Τοπικό προϊόν 250ml Τεμ. 175
19 Μπιράλ Τοπικό προϊόν 250ml Τεμ. 175
20 Αναψυκτικά τύπου cola Τοπικό προϊόν 250ml Τεμ. 175
21 Ενεργειακό ποτό 250ml x24 Συσκ. 520
22 Μπύρα ξανθιά χωρίς αλκοόλ με βύνη κριθαριού ,λυκίσκο και μαγιά 330ml 24 τεμ Συσκ. 175
23 Μπύρα τύπου radler με γεύση λεμόνι 330ml 24 τεμ Συσκ. 350
24 Ξανθιά μπύρα σε φιάλη με βάση νερό, βύνη κριθαριού, ρύζι, λυκίσκο και μαγιά 355ml 24 τεμ Συσκ. 520
25 Ξανθιά τοπική μπύρα σε φιάλη με βάση βύνη, κριθάρι, λυκίσκο και μαγιά 330ml 24 τεμ Συσκ.. 175
26 Μπύρα τύπου Lager, με βάση νερό, βύνη κριθαριού, ρύζι, λυκίσκο και μαγιά 330ml 24τεμ Συσκ. 1575
27 Αλκοολούχο ποτό, τύπου μηλίτη, από συμπυκνωμένο χυμό μήλου,4,5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ 330ml
Τεμ. 3500
28 Έτοιμο αλκοολούχο κοκτέιλ με gin, λεμόνι και ginseng, 4,7% περιεκτικότητα σε αλκοόλ, 275ml Τεμ. 1049
29 Aλκοολούχο ποτό με βότκα και λεμόνι, 4% περιεκτικότητα σε αλκοόλ, 275ml Τεμ. 1051
30 Έτοιμο αλκοολούχο κοκτέιλ με ρούμι και γεύση λεμόνι, 4% περιεκτικότητα σε αλκοόλ, 275ml Τεμ. 1050
31 Έτοιμο αλκοολούχο κοκτέιλ με ρούμι και γεύση πορτοκάλι 4% περιεκτικότητα σε αλκοόλ, 275ml Τεμ. 1050
32 Έτοιμο αλκοολούχο κοκτέιλ με ρούμι και γεύση καρπούζι 4% περιεκτικότητα σε αλκοόλ, 275ml Τεμ. 1050
33 Έτοιμο αλκοολούχο κοκτέιλ mojito, 275ml Τεμ. 1050
34 Έτοιμο αλκοολούχο κοκτέιλ pina collada, 275ml Τεμ. 1050
35 Έτοιμο αλκοολούχο κοκτέιλ μαργαρίτα, 275ml Τεμ. 1050
36 Εμφιαλωμένος Οίνος Ξηρός 187 ml Τεμ. 4462
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 148 060.88 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/11/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

ΑΔΑ: ΩΘ5ΓΟΛ3Ω-ΙΥ4

21PROC008253072 2021-03-09

4 / 16

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΑΓΩΤΑ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15555100 Παγωτό

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Παγωτό ξυλάκι με γεύση μπισκότου και παγωτό με γεύση πεκάν, σιρόπι αλμυρής καραμέλας , λευκή σοκολάτα
με καραμέλα και κομμάτια μπισκότου, 71gr x 20 τεμ. συσκ. 47
2 Παγωτό ξυλάκι με γεύση αλμυρής καραμέλας με σιρόπι καραμέλας και επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος με
κομμάτια αμυγδάλου,74gr x 20 τεμ. συσκ. 47
3 Παγωτό ξυλάκι με σιρόπι κακάο με γεύση μπισκότο , με επικάλυψη λευκής σοκολάτας και κομμάτια μπισκότου,
74gr x20τεμ. συσκ. 47
4 Παγωτό ξυλάκι με βανίλια από τη Μαδαγασκάρη και επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος .86gr x20τεμ. συσκ. 47
5 Παγωτό ξυλάκι με βανίλια Μαδαγασκάρης, επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος και αμύγδαλα,86gr x20τεμ. συσκ.
47
6 Παγωτό ξυλάκι με βανίλια Μαδαγασκάρης, επικάλυψη απομίμησης σοκολάτας , σιρόπι καραμέλας και
επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος ,73gr x20τεμ. συσκ. 47
7 Παγωτό ξυλάκι σοκολάτα με επικάλυψη απομίμησης σοκολάτας , σιρόπι σοκολάτας και επικάλυψη σοκολάτας
γάλακτος ,69gr x20τεμ. συσκ. 47
8 Παγωτό με γεύση βανίλια και κομμάτια σοκολάτας γάλακτος , σε χωνάκι μπισκότου , με επικάλυψη σοκολάτας
γάλακτος και κομμάτια αμυγδάλου, 99gr x20τεμ. συσκ. 47
9 Παγωτό φουντούκι και παγωτό με γεύση βανίλια σε χωνάκι μπισκότου με εσωτερική επικάλυψη κακάο , σιρόπι
κακάο και κομμάτια φουντουκιού, 75gr x24τεμ. συσκ. 47
10 Παγωτό με γεύση βανίλια σε χωνάκι μπισκότου με εσωτερική επικάλυψη κακάο και κομμάτια φουντουκιού,
75gr x24τεμ. συσκ. 47
11 Παγωτό με γεύση σοκολάτα σε χωνάκι μπισκότου κακάο με εσωτερική επικάλυψη κακάο , και ξύσμα λευκής
σοκολάτας ,70gr x24τεμ. συσκ. 47
12 Παγωτό με γεύση βανίλια και παγωτό φράουλα, σε χωνάκι μπισκότου με εσωτερική επικάλυψη κακάο ,
σιρόπι φράουλας και κομμάτια λευκής σοκολάτας , 75gr x24τεμ. συσκ. 48
13 Παγωτό με γεύση βανίλια και σιρόπι με γεύση σοκολάτα , σε χωνάκι μπισκότου με επικάλυψη κακάο, 145gr
x16τεμ. συσκ. 47
14 Παγωτό με γεύση σοκολάτα και σιρόπι με γεύση σοκολάτα , σε χωνάκι μπισκότου με επικάλυψη κακάο,145gr
x16τεμ. συσκ. 47
15 Παγωτό ξυλάκι με γεύση βανίλια χωρίς λιπαρά και χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, και επικάλυψη σοκολάτας
γάλακτος χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Με γλυκαντικά. 80gr x26τεμ. συσκ. 46
16 Παγωτό σάντουιτς με γεύση βανίλια και μπισκότα κακάο ,67gr x42τεμ. συσκ. 46
17 Παγωτό ξυλάκι με γεύση βανίλια και κομμάτια σοκολάτας , με καρδιά από ζύμη μπισκότου και επικάλυψη
απομίμησης σοκολάτας ,69gr x20τεμ. συσκ. 45
18 Παγωτό σε κύπελο με γεύση cheesecake φράουλα,με κομμάτια φράουλας και τρίμμα μπισκότου,72gr x12τεμ.
συσκ. 46
19 Παγωτό σε κύπελο με γεύση σοκολάτα και κομμάτια σοκολατένιων brownie, 72gr x12τεμ. συσκ. 47
20 Παγωτό σε κύπελο με βανίλια ,κομμάτια ζύμης μπισκότου cookie και κομμάτια απομίμησης σοκολάτας ,72gr
x12τεμ. συσκ. 46
21 Παγωτό καραμέλα σε κύπελο με σιρόπι καραμέλας και κομμάτια καραμέλας με επικάλυψη απομίμησης
σοκολάτας,72gr x12τεμ. συσκ. 47
22 Γρανίτα με άρωμα φράουλα, 67gr x24τεμ. συσκ. 46
23 Παγωτό ξυλάκι ανανά με γρανίτα φράουλα-λεμόνι και γρανίτα λεμόνι, 71gr x35τεμ. συσκ. 46
24 Παγωτό γρανίτα λεμόνι, 105gr x24τεμ. συσκ. 46
25 Παγωτό γρανίτα φράουλα,105gr x24τεμ. συσκ. 47
26 Παγωτό σε κύπελο με γεύση σοκολάτα, με σιρόπι κακάο , κομμάτια απομίμησης σοκολάτας γάλακτος με
γέμιση από σιρόπι κακάο , κομμάτια σοκολάτας και κομμάτια σοκολάτας γάλακτος ,82gr x15τεμ. συσκ. 45
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27 Παγωτό σε κύπελο με γεύση βανίλια, σιρόπι καραμέλας και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς πεκάν ,80gr
x15τεμ. συσκ. 44
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 442.06 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/11/2021
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.2.13)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15321800 Συμπυκνωμένοι χυμοί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Χυμός συμπυκνωμένος φράουλα για γρανίτα 6,5 κιλών Συσκ 62
2 Χυμός συμπυκνωμένος λεμόνι για γρανίτα 6,5 κιλών Συσκ 61
3 Χυμός συμπυκνωμένος μπλε tropical για γρανίτα 6,5 κιλών Συσκ 61

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 414.40 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/11/2021
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
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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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΝΑΚ-ΤΡΟΦΙΜΑ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03222210 Λεμόνια
03222220 Πορτοκάλια
15312300 Τσιπς πατάτας
15511000 Γάλα
15511600 Συμπυκνωμένο γάλα
15831000 Ζάχαρη
15842200 Προϊόντα σοκολάτας
15860000 Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Καφές σπυρί Espresso κιλό 200
2 Κάψουλες καφέ Τεμ. 3600
3 Αλεσμένος Espresso dec 205 γρ Τεμ. 100
4 Γαλλικός 500γρ Τεμ. 65
5 Καφές Ελληνικός κιλό 110
6 Καφές στιγμιαίος 2,75 κιλά Τεμ. 10,5
7 Σοκολάτα ρόφημα 2 κιλά Τεμ. 30
8 Τσάι μαύρο φάκελα 100 τεμ Συσκ. 30
9 Τσάι πράσινο φάκελα 100 τεμ Συσκ. 30
10 Πατατάκια γεύση πάπρικα σε κυλινδρικη συσκευασια165γρ Τεμ. 3610
11 Πατατάκια γεύση φυσική σε κυλινδρικη συσκευασια165γρ Τεμ. 3610
12 Πατατάκια γεύση κρεμύδι σε κυλινδρικη συσκευασια165γρ Τεμ. 3610
13 Πατατάκια κλασσική γεύση 120γρ Τεμ. 3400
14 Πατατάκια γεύση ρίγανη120γρ Τεμ. 3400
15 Πατατάκια γεύση κλασσική 52γρ Τεμ. 1630
16 Πατατάκια γεύση ρίγανη 52γρ Τεμ. 1560
17 Γεμιστά μπισκότα Σοκολάτας 200γρ Τεμ. 2200
18 Γεμιστά μπισκότα βανίλια 200γρ Τεμ. 2200
19 Γεμιστά μπισκότα Λεμόνι 200γρ Τεμ. 960
20 Γεμιστά μπισκότα Φράουλα 200γρ Τεμ. 960
21 Μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας 175γρ Τεμ. 3400
22 Σοκολατένια μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας 175γρ Τεμ. 3400
23 Κράκερς σίτου 140 γρ Τεμ. 1700
24 Κράκερς σίκαλης 140γρ Τεμ. 1700
25 Πορτοκάλια Κιλό 1656
26 Λεμόνια Κιλό 120
27 Ζάχαρη λευκή Κιλό 650
28 Ζάχαρη καστανή 1kg Κιλό 539,7
29 Ζάχαρη λευκή στικ Κιλό 170
30 Ζάχαρη μαύρη στικ Κιλό 120
31 Γάλα εβαπορέ 410γρ Τεμ. 1050
32 Γάλα 1lt χάρτινο Τεμ. 1600
33 Γάλα τύπου barista 1lt Τεμ. 1410
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 48 671.95 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/11/2021
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
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)

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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811300 Κρουασάν
15811510 Σάντουιτς
15812120 Πίτες
15812200 Γλυκά

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Λευκή μπαγκέτα με 2 μπιφτέκια 280γρ Τεμ. 2400
2 Μπαγκέτα με φιλέτο τόνου, μαρούλι, μαγιονέζα 220γρ Τεμ. 2400
3 Λευκή μπαγκέτα με τυρί, φιλέτο γαλοπούλας, μαγιονέζα 220γρ Τεμ. 2400
4 Λευκή μπαγκέτα με τυρί, διπλό ζαμπόν, μαγιονέζα 220γρ Τεμ. 2400
5 Αραβική πίτα με φιλέτο κοτόπουλο 200γρ Τεμ. 2400
6 Αραβική πίτα Γαλοπούλα Τυρί μαγιονάζα 220γρ Τεμ. 2400
7 Μπαγκέτα με φιλέτο κοτόπουλο 220γρ Τεμ. 2400
8 Ψωμί φούρνου vegeterian(χωρίς κρέας αλλά με προϊόντα ζωικής προέλευσης), τύπου φοκάτσια, 360γρ Τεμ.
550
9 Ψωμί φούρνου με αλλαντικά, τύπου φοκάτσια, 360γρ Τεμ. 550
10 Ψωμί φούρνου με κοτόπουλο τύπου φοκάτσια, 360γρ Τεμ. 550
11 Ψωμί φούρνου με γαλοπούλα, μανιτάρια,4 τυριά, τύπου φοκάτσια, 360γρ Τεμ. 550
12 Αφράτο ψωμάκι τύπου μπριος πεϊνιρλί , 290γρ Τεμ. 550
13 Τυρόπιτα Κατεψυγμένη 130γρ Τεμ. 300
14 Σπανακόπιτα Κατεψυγμένη 130γρ Τεμ. 300
15 Ζαμπονοτυρόπιτα Κατεψυγμένη 215 γρ Τεμ. 300
16 Λουκανικόπιτα Κατεψυγμένη 150γρ Τεμ. 300
17 Μπουγάτσα Κατεψυγμένη 170γρ Τεμ. 300
18 Πίτσα Σπέσιαλ Κατεψυγμένη 200γρ Τεμ. 300
19 Πίτσα Μαργαρίτα Κατεψυγμένη 180γρ Τεμ. 300
20 Τυρόπιτα Κατεψυγμένη 200γρ Τεμ. 490
21 Σπανακόπιτα Κατεψυγμένη 230γρ Τεμ. 490
22 Ζαμπονοτυρόπιτα Κατεψυγμένη 280 γρ Τεμ. 490
23 Λουκανικόπιτα Κατεψυγμένη 190γρ Τεμ. 466
24 Μπουγάτσα Κατεψυγμένη 570γρ Τεμ. 900
25 Πίτσα Σπέσιαλ Κατεψυγμένη 880γρ Τεμ. 900
26 Πίτσα Μαργαρίτα Κατεψυγμένη 850γρ Τεμ. 900
27 Γυρόπιτα με γύρο χοιρινό, 360γρ Τεμ. 5000
28 Γυρόπιτα με γύρο κοτόπουλο 360γρ Τεμ. 4600
29 Κρουασάν Συσκευασμένο τοπικό με γέμιση πραλίνα φουντουκιού 150γρ Τεμ. 2800
30 Κρουασάν συσκευασμένο τοπικό με γέμιση βανίλια μπισκότο 150γρ Τεμ. 800
31 Κρουασάν μαργαρίνης 100γρ Τεμ. 1173
32 Κρουασάν πραλίνα 150γρ Τεμ. 2600
33 Ντόνατς κλασικό με ζάχαρη, 135γρ Τεμ. 1100
34 Ντόνατς με γέμιση πραλίνα, 145γρ Τεμ. 1100
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 75 220.60 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/11/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΑΓΟΣ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15981310 Πάγος

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Παγάκια βρώσιμα συσκευασίας 5 κιλών Συσκ. 2.786

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 572.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/11/2021
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.2.13)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΝΕΡΑ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15981000 Μεταλλικό νερό

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Νερό σε πλαστική φιάλη 12 Φx750ml Συσκ. 23.485
2 Ανθρακούχο Νερό σε πλαστική φιάλη 12 Φx500ml Συσκ. 1.200
3 Νερό σε πλαστική φιάλη 10 λίτρων Συσκ. 170
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 44 247.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/11/2021
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.2.13)

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

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:
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και
τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα , να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως
της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
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τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς
και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς
Απαιτείται:
α) να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα
στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του κάθε υποκαταστήματος.
β) να δηλώσουν:
• τις τρείς (3) κυριότερες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου ή αντίστοιχου είδους ,που
έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2018,2019 και 2020.
• τον έλεγχο της ποιότητας που διαθέτουν.
γ) να διαθέτουν Διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που
στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής
κατάλληλων για την υγεία του καταναλωτή.
δ) να μπορεί να πιστοποιήσει ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,
από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει.
ε) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό και το προσωπικό, για την εκτέλεση της προμήθειας
στ) να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδια υπηρεσία για τα είδη που
αναφέρονται στη διακήρυξη και συμμετέχει στο διαγωνισμό

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Κριτήριο ανάθεσης είναι: : (α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης¨.
Εγγυήσεις συμμετοχής :Α/Α ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(ΣΕ €)
1. Αναψυκτικών-χυμών-αλκοολούχων 2.961,22€
2. Παγωτών 1.008,84€
3. Γρανιτών 208,29€
4. Καφέ και συναφών ειδών, τυποποιημένων Σνακ, Τροφίμων 973,44€
5. Ειδών αρτοποιίας 1.504,41€
6. Πάγου 111,44€
7. Προμήθεια νερών 884,94€
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Ο Χρόνος ισχύος προσφορών ορίζεται σε 9 μήνες.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

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

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/04/2021
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 30/11/2021

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/04/2021
Τοπική ώρα: 13:00

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

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης,
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
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 της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 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 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
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σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/03/2021

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS MYLONAKIS
Ημερομηνία: 2021.03.09 09:05:26 EET

