INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.04.05 09:48:24
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΒΠΔΩ6Χ-251

ΑΓΑ:

Αίγην, 05/04/2016
Αξηζ. Πξση.:9627

ΠΕΡΙΛΗΦΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ, ΔΙΓΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΙΟΤ,
ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ, ΨΑΡΙΩΝ, ΔΙΓΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ
ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ, ΣΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΙΣΙΑ Δ ΑΠΟΡΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΣΗ
Α΄ΘΜΙΑ & Β΄ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Γηαθεξχζζεη φηη:
Πξνθεξχζζεη Ηλεκηπονικό Ανοικηό Διαγωνιζμό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα
ηελ«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, εηδψλ νπσξνπσιείνπ, ειαηνιάδνπ,
ςαξηψλ,
εηδψλ αξηνπνηείνπ θαη εηδψλ θξενπσιείνπ γηα ην Γήκν Αηγηαιείαο, ηνπο
παηδηθνχο ηαζκνχο & ΚΑΠΗ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία ζα
δνζεί σο εμήο:
Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ηα είδε νπσξνπσιείνπ, ςάξηα, ειαηφιαδν, θξενπσιείν,
γάιαθηνο, άξηνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα
δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο
φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο
ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Γηα ηα ππφινηπα είδε ε αλάζεζε ζα γίλεη ζε
πξνκεζεπηή-εο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο κειέηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ ηξφθηκα θαιχπηνπλ
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο.
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή
γηα επηκέξνπο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ.
Η δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη φηη ζα αλέιζεη ζπλνιηθά έσο ην πνζφ ησλ 65.877,89€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη σο εμήο:
Για ηο Δήμο Αιγιαλείαρ, ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 (ΚΑΔ 156481.001) κε ηε δέζκεπζε ηνπ πνζνχ ησλ 10.877,89€ γηα ηε Παξνρή πζζηηίσλ ζε
άπνξνπο καζεηέο ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηο Ν.Π.Δ.Δ γηα ηα ΚΑΠΗ (ΚΑΔ
10-6481.0004) κε ηε δέζκεπζε ηνπ πνζνχ ησλ 2.000,00€ θαη γηα ηνπο Παηδηθνχο
ηαζκνχο (ΚΑΔ 10-6481.005) κε ηε δέζκεπζε πνζνχ 53.000,00€ θαη φπσο θαίλεηαη ζην
παξαθάησ πίλαθα:
ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ(αλεπ ΦΠΑ) CPV
1. ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ
12.211,10
15800000-6
2. ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ
8.120,62
03221000-6
3. ΔΙΓΗ ΙΥΘΤΟΠΧΛΔΙΟΤ
8.674,40
03311000-2
4. ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ
7.160,00
15110000-2
5. ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ
2.591,60
15112130-6
6. ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ
2.308,50
15411110-6
7. ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ
50,00
15511000-3
8. ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ
15.956,97
15811100-7
9. ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ
750,61
15982000-5

ΑΔΑ: ΩΒΠΔΩ6Χ-251
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ππάξρεη ζην Σεχρνο Σερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ζην ηεχρνο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ηλεκηπονικά ζηη
Διαδικηςακή πύλη www.promitheus.gov.gr ηος Ε..Η.Δ.Η.. Ημεπομηνία και ώπα
έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: 15/04/2016 και ώπα 14.00μ.μ. Καηαληκηική
ημεπομηνία και ώπα ςποβολήρ πποζθοπών: 4/05/2016 και ώπα 19:00 μ.μ Η
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 10.30π.κ. ηνλ δηαγσληζκφ
γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γξακκέλα
ζηα νηθεία κεηξψα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ. Οη
αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε
αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
(ΔΗΓΗ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία εγγξαθήο. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θαηαηίζεηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ππέξ ηνπ
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ
Τπεξεζία δαπάλεο(ρσξίο ΦΠΑ) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη ε νπνία εθδίδεηαη φπσο
νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ νκάδα ή ηηο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν δηαγσληδφκελνο. ηελ πεξίπησζε απηή
ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
είλαη 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο ή νη πξνκεζεπηέο
ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζα θιεζνχλ λα θαηαζέζνπλ πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
μερσξηζηά, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν ΦΠΑ.
Γηεπθξηλήζεηο θαη απαληήζεηο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα παξέρνληαη κφλν
κέζσ ηεο πξνβιεπφκελε δηαδηθαζίαο ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ
δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε πεξίπησζε πξνθνξηθέο απαληήζεηο –
πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο ην ζχλνιν ησλ
ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.aigialeia.gov.gr, φπνπ
παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε, θαζψο θαη ζην ΔΗΓΗ.
Ο δηαγσληζκφο ζα δεκνζηεπηεί ζε ΦΔΚ, ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζε δχν εκεξήζηεο
ηνπηθέο θαη ζε κία εβδνκαδηαία ηνπ Ννκνχ.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή-έο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην
πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο νκάδαο πνπ είλαη αλάδνρνο-νη.

Ο Γήκαξρνο

Αζαλάζηνο Παλαγφπνπινο

