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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προµήθεια τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ιακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης της
σύµβασης α) την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για τα είδη που
διαµορφώνονται µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο και β) το ποσοστό έκπτωσης επί του
τιµολογίου για τα είδη που διαµορφώνονται µε µέση ηµερήσια τιµή, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 86 του Ν.4412/2016, , για το σύνολο των ειδών, ή για το σύνολο των ειδών κάθε
ενότητας, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης οµάδας κάθε ενότητας όπως αυτά
προσδιορίζονται µε την αριθµ. 2/2018 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. Ο συνολικός
προϋπολογισµός ανέρχεται στα 297.731,76€συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος
συντελεστή ΦΠΑ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 04/09/2018
Καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 8/10/2018 και ώρα 15:00µµ.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα 180 ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Για την έγκυρη
συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ίση
µε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της παρούσας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού
πέντε χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα δύο ευρώ ογδόντα επτά λεπτών (5.172,87€) για το
σύνολο των ενοτήτων Α & Β. Καθώς το αντικείµενο είναι διαιρετό το ύψος της εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής µπορεί να διαµορφωθεί διαφορετικά ανάλογα µε τους πιθανούς
συνδυασµούς ενοτήτων και οµάδων. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.3.5
της διακήρυξης, ήτοι µέχρι 6/5/2019 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της µελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
λάβουν από την ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dionysos.gr). Αρµόδιος υπάλληλος
Χαράλαµπος Μυλωνάς (email:milonas@dionysos.gr,τηλ. 2132030623).
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
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