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Αριθ. Πρωτ. 6271 /2020

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ. :2553350633-50662
e-mail:th.gountinaki@didymoteicho.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης, μετα από άγονο διαγωνισμό, μόνο για τα τμήματα 2 & 3
της αριθμ. 1/2020 μελέτης για την “Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για
το δικαιούχο προσωπικό του Δ. Διδ/χου και ειδών διατροφής για το ΚΠΑΠΝΠ
για τα έτη 2020 & 2021”

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της
33 / 2020 αποφάσεως της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι
όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια
παστεριωμένου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δ. Διδ/χου και
ειδών διατροφής για το ΚΠΑΠΝΠ για τα έτη 2020 & 2021”, εκδόθηκε από το
Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό 2501/Γ7/27-4-2020, η οποία
έλαβε τον 91044 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: 19PROC006643628 (30/4/2020).
Με την υπ’ αριθ. 144/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια
του υπ’ αριθ. 3630/10-6-2020 και 3981/22-6-2020 (1ο & 2ο πρακτικό), της
Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε: η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση
των όρων του αρχικού διαγωνισμού.
Συνεπώς, ο Δήμος Διδυμοτείχου προσφεύγει στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την:
“Προμήθεια
παστεριωμένου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δ. Διδ/χου και
ειδών διατροφής για το ΚΠΑΠΝΠ για τα έτη 2020 & 2021” μόνο για τα παρακάτω
τμήματα της αριθμ. 1/2020 μελέτης του γραφείου προμηθειών του Δήμου :
ΤΜΗΜΑ 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Π.Α.Π.Ν.Π προϋπ. 7.121,94 €

ΤΜΗΜΑ 3΄

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Π.Α.Π.Ν.Π προϋπ. 76,28 €

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ.
5/81/26-2-2020 Α.Α.Υ. του ΚΠΑΠΝ&Π, σε βάρος των Κ.Α. 00.6443.03 ποσού
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3.560,97 € και ΚΑ 15.6473.06 ποσού 38,14 € για το έτος 2020 με πολυετής
υποχρέωση για τα έτη 2020 και 2021.
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
υποβάλλετε τις προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.2501/Γ7/27-4-2020 διακήρυξη του
διαγωνισμού που προηγήθηκε και κρίθηκε άγονος ως προς τα τμήματα 2 & 3,
προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 9/9/2020.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10/9/2020
ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 20/9/2020 ημερα Κυριακή και
ώρα 20:00:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την τέταρτη εργάσιμη μέρα μετα την
καταληκτική ημερομηνια υποβολής των προσφορών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 2501/Γ7/27-4-2020 διακήρυξη
διακήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC006643628).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό :
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΡΩΜΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

