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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«Προμήθειασ Σροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών οπωροπωλείου, Ελαιολάδου,
Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τουσ παιδικοφσ ςταθμοφσ , τα ΚΑΠΗ και
τα ςυςςίτια ςε άπορουσ μαθητζσ τησ Α΄θμιασ και Β΄θμιασ Εκπαίδευςησ και για τα γεφματα
αγάπησ του Δήμου Αιγιαλείασ για το ζτοσ 2017».
Ο Δήμαρχοσ Αιγιαλείασ
προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ Προμήθειασ Σροφίμων, ειδών Παντοπωλείου ,
ειδών οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για
τουσ παιδικοφσ ςταθμοφσ , τα ΚΑΠΗ και τα ςυςςίτια ςε άπορουσ μαθητζσ τησ Α΄θμιασ και
Β΄θμιασ Εκπαίδευςησ και για τα γεφματα αγάπησ του Δήμου Αιγιαλείασ για το ζτοσ 2017».
προχπολογιςμοφ 87.284,95€ με ΦΠΑ.
1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ:
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Αιγιαλείασ
Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Σ.Α.
Οδόσ: Ανδρζου Λόντου 34
Σαχ.Κωδ.:25 100
Σθλ.:26910-22978,26910-21320
Telefax:26910-22978,26910-21320
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr & pronoia@aigialeia.gov.gr
Ιςτοςελίδα:www.aigialeia.gov.gr
Κωδικόσ NUTS: GR 232
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου www.aigialeia.gov.gr.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μποροφν να επικαλεςτοφν ςε οποιοδιποτε περίπτωςθ
προφορικζσ απαντιςεισ –πλθροφορίεσ εκ μζρουσ τθσ Τπθρεςίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Επίςθσ το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτο
www.aigialeia.gov.gr, όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ, κακϊσ και ςτο
ΕΗΔΗ.
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3. Κωδικoί CPV

ΟΜΑΔΑ
1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ
2. ΕΙΔΗ ΠΣΗΝΟΣΡΟΦΕΙΟΤ
3. ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ
4. ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ
5. ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΕΙΟΤ
6. ΕΙΔΗ ΙΥΘΤΟΠΧΛΕΙΟΤ
7. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ
8.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
9. ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ

CPV
15800000-6
15112100-7
15511000-3
15811100-7
03221000-6
03311000-2
15111200-1
15411110-6
15982000-5

4. Κωδικός NUTS κύριοσ ηόποσ παράδοζης ηης προμήθειας: GR 232
5. Περιγραθή ηης δημόζιας ζύμβαζης

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ ι για
επιμζρουσ ομάδεσ των προσ προμικεια προϊόντων.
Η δαπάνθ προχπολογίηεται ότι κα ανζλκει ςυνολικά ζωσ το ποςό των 87.284,95€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και αναλφεται ωσ εξισ:
Για το Διμο Αιγιαλείασ, θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του 2017 (ΚΑΕ 156481.001) με τθ δζςμευςθ του ποςοφ των 34.284,95€ για τθ Παροχι υςςιτίων ςε άπορουσ
μακθτζσ τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, και για τα γεφματα αγάπθσ, το Ν.Π.Δ.Δ για τα
ΚΑΠΗ (ΚΑΕ 10-6481.0006) με τθ δζςμευςθ του ποςοφ των 3.500,00€ και για τουσ Παιδικοφσ
τακμοφσ (ΚΑΕ 10-6481.005) με τθ δζςμευςθ ποςοφ 49.500,00€ και όπωσ φαίνεται
ςυγκεντρωτικά ςτον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2
ΟΜΑΔΑ 3
ΟΜΑΔΑ 4
ΟΜΑΔΑ 5
ΟΜΑΔΑ 6
ΟΜΑΔΑ 7
ΟΜΑΔΑ 8
ΟΜΑΔΑ 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ

CPV

ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ
15800000-6
15112100-7
ΕΙΔΗ ΠΣΗΝΟΣΡΟΦΕΙΟΤ
ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ
15511000-3
ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ
15811100-7
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ 03221000-6
ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ
03311000-2
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ
15111200-1
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
15411110-6
ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ
15982000-5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ
19.736,83€
8.689,19€
8.881,80€
23.754,85€
8.699,53€
7.024,08€
5.763,00€
2.938,00€
1.797,54€

6. Δικαιούμενοι ζσμμεηοτής:

τον διαγωνιςμό για τθν υποβολι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί φυςικά ι νομικά
πρόςωπα, ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ προμθκευτϊν ι όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο
άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ. Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι,
χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ
ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. Μαηί με τθν προςφορά κατατίκεται εγγφθςθ ςυμμετοχισ, υπζρ
του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν
Τπθρεςία δαπάνθσ(χωρίσ ΦΠΑ) των προςφερόμενων ειδϊν και θ οποία εκδίδεται όπωσ
ορίηεται ςτθ διακιρυξθ.
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7. Κριτήριο κατακφρωςησ:

Σο κριτιριο κατακφρωςθσ για τα είδθ κρεοπωλείο, πτθνοτροφείο, γάλακτοσ, είδθ
αρτοποιείου είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα
διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ
όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ
υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Περιφζρειασ. Για τα είδθ παντοπωλείου θ ανάκεςθ κα
γίνει ςε προμθκευτι-εσ που κα προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ςτισ τιμζσ του
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν
τρόφιμα καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ.
8. Παραλαβή προςφορών:
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με θλεκτρονικό τρόπο μζςω τθσ πλατφόρμασ του
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) ςτθ διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν.4412/2016. Η ημζρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορών είναι η 6/4/2017 και η ώρα
ζναρξησ 14:00 μ.μ. Η ημζρα λήξησ υποβολήσ προςφορών είναι η 24/4/2017 και η
ώρα λήξησ 19:00 μ.μ
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ
μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 10.30π.μ.
9. Χρόνοσ ιςχφοσ ςφμβαςησ
Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι 12 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ αυτισ. Ο
προμθκευτισ ι οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκοφν να
κατακζςουν προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου
και του Νομικοφ Προςϊπου ξεχωριςτά, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΠΑ.
10. Χρηματοδότηςη:
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 15-6481.001 του προχπολογιςμοφ 2017 του Διμου
Αιγιαλείασ με τθ δζςμευςθ του ποςοφ των 34.284,95€ και το Ν.Π.Δ.Δ για τα ΚΑΠΗ
(ΚΑΕ 10-6481.0006) με τθ δζςμευςθ του ποςοφ των 3.500,00€ και για τουσ Παιδικοφσ
τακμοφσ (ΚΑΕ 10-6481.005) με τθ δζςμευςθ ποςοφ 49.500,00€.
11. Δημοςιεφςεισ:
Ο Διαγωνιςμόσ κα δθμοςιευτεί ςε ΦΕΚ, ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, ςε δφο θμεριςιεσ
τοπικζσ και ςε μία εβδομαδιαία του Νομοφ.
Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον προμθκευτι-ζσ που κα προκφπτουν από το
ποςοςτιαίο υπολογιςμό του αρχικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ομάδασ που είναι ανάδοχοσ-οι.

Ο Δήμαρτος

Αθανάζιος Παναγόποσλος

