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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ
DOULIOGLOU ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Date and Time: 11/10/2017 9:50:50 AM
Διδυμότειχο
10 / 11 /2017
Αρ.πρωτ.:
17161
Απόφ. Δημ.: Γ 95

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
……………………………….
Ταχ.Δ/νση :Βασιλ. Γεωργίου 1
Ταχ.Κώδικας : 68300
Πληροφορίες : 25533 50662-663
Fax :2553024424

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2018 & 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/ 2017

e-mail:th.gountinaki@didymoteicho.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Προκηρύσσει
Διεθνή
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 & 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & Ν.Π.
ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού 604.722,10 €
1. Ανατέτουσα Αρχή Στοιχεία επικοινωνίας : Δήμος Διδυμοτείχου ,Βασ. Γεωργίου 1, Τ.Κ. 68300
Διδυμότειχο,
τηλ.
25533506962-50663
ΦΑΞ:
2553024424,
E-MAIL:info@didymoteicho.grth.gountinaki@didymoteicho.gr
2. Κωδικός cpv: 15500000-3,15511000-3, 15810000-9, 15000000-8, 15411110-6, 15411210-7,
15119000-5, 15112100-7, 03310000-5, 03220000-9, 15300000-1, 15842300-5,15411110-6-,
15411210-7
3. κωδικός NUTS: EL 511
4. Διαδικασία : Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
5.Περιγραφή αντικειμένου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΑ ΕΤΗ 2018 & 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
α)για τα
είδη :γαλακτοκομικών, αρτοποιείου, παντοπωλείου,
ζαχαροπλαστείου,(ομάδες 1,2,3,4,9,10,11,14,15) κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο
των ειδών της ομάδας, αναγράφοντας ανά είδος προσφερόμενη τιμή
7. κριτήριο κατακύρωσης

και β) για τα είδη , κρεοπωλείου , ιχθυπωλείου, οπωροπωλείου, παντοπωλείου (λάδια),
κατεψυγμένα λαχανικά και ελιές,(ομάδες 5,6,7,8,12,13), κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το
μεγαλύτερο ενιαίo ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα στη νόμιμα
διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης του
προϊόντος όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
8. Προϋπολογισμός 604.722,10 € με ΦΠΑ 24%
9. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα:Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ομάδων
είτε για μία ή περισσότερες ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας που
συμμετέχουν (15 ομάδες)
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής :

φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της

διακήρυξης.
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1%
αναφέρεται στο αρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης.

όπως αναλυτικά

ΑΔΑ: ΨΚΟΛΩ9Τ-52Υ

12.Παραλαβή προσφορών :

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr και ο συστημικός αριθμός είναι ο 47535.
Η έναρξη υποβολής προσφορών είναι η : 20-11-2017 ώρα 08:00.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/12/2017 και ώρα 15:00 και η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 21/12/2017 και ώρα 11:00
13. Χρηματοδότηση : Η δαπάνη της προμήθειας ειδών διατροφής θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του
Δήμου και του εκάστοτε φορά Ν.Π του Δήμου ανά έτος .
14. Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες ( 2 έτη) δηλαδή έως
31/12/2019.Ο Δήμος και τα Ν.Π. έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ των συμβάσεων
έως την υπογραφή νέας σύμβασης και όχι πέραν των δύο (2) μηνών χωρίς υπέρβαση των ανά είδος
ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας κατά είδος δαπάνης.
15.Δημοσιεύσεις :Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει, στην Επίσημη Εφημερίδα
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10/11/2017( ημ/νια αποστολής), στον ελληνικό τύπο και στο διαδικτυακό τόπο
της Αναθέτουσας αρχής www.didymoteicho.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( www.diavgeia.gov.gr) και
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Οι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

