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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338433-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καστοριά: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
2022/S 120-338433

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Πόλη: ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Ταχ. κωδικός: 521 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpkastorias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2467351120
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://kastoria.gov.gr/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του 
Δήμου Καστοριάς Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πόλη: ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Ταχ. κωδικός: 521 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpkastorias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2467351120
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://kastoria.gov.gr/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
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Επίσημη επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Ν.Π.Ι.Δ.
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΡΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
Πόλη: ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Ταχ. κωδικός: 521 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tpkastorias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2467351120
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://kastoria.gov.gr/

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://kastoria.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.
Αριθμός αναφοράς: 1/2022

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:
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του 
Προσώπων

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 269 391.58 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:
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 :Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Καστοριάς
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03333000 Νωπό αγελαδινό γάλα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (58.080 τεμάχια)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 61 564.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 – Έξοδα παροχής γάλακτος απόρων δημοτών Δήμου Καστοριάς
Αριθμός τμήματος: 2

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια Συμπυκνωμένου γάλακτος απόρων δημοτών Δήμου Καστοριάς (18.000 τεμάχια)
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 820.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Α3.2 - Έξοδα σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Καστοριάς 10ΜΗΝΟΥ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15894200 Έτοιμα γεύματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς (10ΜΗΝΟΥ - 25.650 τεμάχια)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 82 080.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
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αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
TMHMA B1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕ Καστοριάς (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 4

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΔΕ Καστοριάς (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 969.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ Β1.2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 5

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 230.93 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 6

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 965.15 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β1.4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 7

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 343.70 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β1.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 8

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 458.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ Β1.6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 9

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 006.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β2.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 10

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

24/06/2022 S120
https://ted.europa.eu/TED

9 / 31





EE/S S120
24/06/2022
338433-2022-EL

10 / 31

Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 804.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β2.2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 11

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 230.93 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β2.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 12

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 965.15 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β2.4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 13

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια γαλακτοκομικών ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 343.70 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β2.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 14

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 458.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β2.6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 15

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου ΔΕ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 006.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β3.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 16

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 078.65 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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

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

II.2.13) 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:
ΤΜΗΜΑ Β3.2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 17

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 803.12 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β3.3- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
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Αριθμός τμήματος: 18

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 368.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β3.4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β3.3 (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 19

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια γαλακτοκομικών Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β3.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 20

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 346.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
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αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β3.6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 21

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Δ.E. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 275.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ Β4.1- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 22

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δ.Ε ΜΑΚΕΔΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 804.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β4.2- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 23

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 573.62 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β4.3- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 24

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια Κατεψυγμένων ειδών Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 077.30 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β4.4- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 25

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 684.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ Β4.5- ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 26

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 823.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΤΜΗΜΑ Β4.6- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 27

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου Δ.E. ΜΑΚΕΔΝΩΝ-ΒΙΤΣΙΟΥ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 615.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β5– Παροχή γάλακτος για το προσωπικό των παιδικών σταθμών (Ν.Π.Δ.Δ)
Αριθμός τμήματος: 28

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Παροχή γάλακτος για το προσωπικό των παιδικών σταθμών του Ν.Π (Ν.Π.Δ.Δ- 9.500 τεμάχια)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 070.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.1- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)
Αριθμός τμήματος: 29

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 465.65 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.2- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)
Αριθμός τμήματος: 30

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 622.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.3- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)
Αριθμός τμήματος: 31

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 254.45 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.4- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)
Αριθμός τμήματος: 32

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 174.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ5- ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)
Αριθμός τμήματος: 33

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 425.05 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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

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

II.2.13) 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:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.6- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)
Αριθμός τμήματος: 34

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 073.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης όταν η τροποποίηση γίνεται χωρίς 
αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. Η τροποποίηση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

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
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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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς.
Περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης.

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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/08/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
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Ημερομηνία: 08/08/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

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
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/06/2022
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