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Αγ. Στέφανος 20/10/2020
Αριθ. πρωτ : 26500

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Νο1 & Νο 2
Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια τροφίµων για τη λειτουργία του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ .
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Την αριθ. πρωτ. 21846/2401/11.09.2020 (Α∆Α: ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση ∆ήµαρχου περί
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
5. Την υπ’ αριθ. 7/2020 µελέτη
του Τµήµατος Προµηθειών
που ενσωµατώθηκε στα
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
6. Την υπ’ αριθ. 25/11.06.2020
απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για την προµήθεια τροφίµων για τη
λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των παιδικών σταθµών και
ΚΑΠΗ
7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ006821233 για τις
ανάγκες του ∆ήµου
8. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ006847194
για τις ανάγκες του ∆ήµου
9. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ006853779 για τις
ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ»
10. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ006851367,
20REQ006851367, 20REQ006851367, 20REQ006851367, για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Η
ΕΣΤΙΑ»
11. Την 312/28.07.2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: α)η υπ’
αριθ. 7/2020 µελέτη του τµήµατος Προµηθειών β) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης
του διαγωνισµού.
12. Την υπ’ αριθ. 634/05.06.2020 (Κ.Α.Ε. 15.6473.0004) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
ΩΩΛΒΩ93-ΟΗΣ) , για τις ανάγκες του ∆ήµου
13. Την υπ’ αριθ. 95/10.06.2020 (Κ.Α.Ε. 15.6481.0004) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
9ΩΤΤ0Λ∆Μ-ΩΛΙ) , για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ»
14. Την υπ’ αριθ. 96/10.06.2020 (Κ.Α.Ε. 15.6481.0001) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
Ψ8Υ2ΟΛ∆Μ-8Υ9) , για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ»
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15. Την υπ’ αριθ. 97/10.06.2020 (Κ.Α.Ε. 15.6481.0002) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α

6Σ9ΙΟΛ∆Μ-3Χ5) , για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ»
16. Την υπ’ αριθ. 98/10.06.2020 (Κ.Α.Ε. 15.6481.0003) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α

ΩΩΓΖΟΛ∆Μ-Ν65) , για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ»
17. Την υπ’ αριθ. 2161/18763/05.08.2020 διακήρυξη, (Α∆ΑΜ 20PROC007143576 2020-08-05).
18. Το από 01.10.2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 312/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
σύµφωνα µε το οποίο :
«…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 18763/2161/05-08-2020 διακήρυξη του ∆ήµου
∆ιονύσου, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ – Η ΕΣΤΙΑ”
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 393.559,64 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή,
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 95920. Η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη στις 15/09/2020 και ώρα 15:00 µ.µ., η δε
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 22/09/2020 και ώρα 10:00 π.µ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα
διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 95920
και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως “κλειδωµένος” και
αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί επτά (7) προσφορές.

Προµηθευτής

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς & α/α ηλεκτρ.
προσφοράς

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

15/09/2020 13:51:43

2.

ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ

15/09/2020 10:11:37

3.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

15/09/2020 09:17:15

4.

ΛΑΚΡΕ Α.Ε.

15/09/2020 14:24:04

5.

Γ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

14/09/2020 18:14:46

6.

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

15/09/2020 10:07:30

7.

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

15/09/2020 14:25:00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι
“∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά” των προσφορών, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι “Οικονοµικές Προσφορές” δεν
αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), αυτοί θα αποσφραγισθούν
σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από
το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος:
Προµηθευτής

α/α προσφοράς συστήµατος

Αρ. Πρωτ. Έντυπης
Υποβολής

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

189239

22235/16-09-2020

2.

ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ

186690

22332/16-09-2020
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Προµηθευτής

α/α προσφοράς συστήµατος

Αρ. Πρωτ. Έντυπης
Υποβολής

3.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

185998

22393/17-09-2020

4.

ΛΑΚΡΕ Α.Ε.

188226

22566/18-09-2020

5.

Γ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

186213

22304/16-09-2020

6.

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

190661

22298/16-09-2020

7.

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

190939

22380/17-09-2020

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2
,2.3, 2.4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη µορφή, η Επιτροπή
διαπίστωσε τα εξής:
1. Η συµµετέχουσα εταιρεία µε την επωνυµία “Γ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” έχει προσκοµίσει εγγύηση
συµµετοχής µε ηµεροµηνία λήξης 15/06/2021, ενώ σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 18763/2161/05-08-2020
διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού “Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5. της παρούσας, ήτοι µέχρι 10 µήνες
δηλαδή ως 15/07/2021, άλλως η πρόσφορά απορρίπτεται”.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως την προσφορά της εταιρείας “Γ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” ως
µη αποδεκτή και απέκλεισε τη συµµετοχή της από το επόµενο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών και κατά συνέπεια από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία.
2. Για όλες τις υπόλοιπες εταιρείες η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών
και τεχνικών προσφορών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:
Την αποδοχή των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ΄αριθµ. 95920 ηλεκτρονικό διαγωνισµό και τη
συνέχιση στο επόµενο στάδιο (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών), επειδή τα
δικαιολογητικά συµµετοχής τους ήταν πλήρη και οι τεχνικές προσφορές σύµφωνες µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ 07/2020 µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου
∆ιονύσου, των συµµετεχόντων όπως φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:
Προµηθευτής

α/α προσφοράς
συστήµατος

Αρ. Πρωτ. Έντυπης
Υποβολής

Οµάδες

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

189239

22235/16-09-2020

Ενότητα Α: Οµάδες Α, Β, Ε
Ενότητα Β: Οµάδες Α, Β, ΣΤ

2.

ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ

186690

22332/16-09-2020

Ενότητα Α: Οµάδες Α, Ε

3.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

185998

22393/17-09-2020

Ενότητα Α: Οµάδες Α, Β, Γ, ∆
Ενότητα Β: Οµάδα Α, Β, Γ, ∆

4.

ΛΑΚΡΕ Α.Ε.

188226

22566/18-09-2020

Ενότητα Α: Οµάδες Α, Β, ∆

5.

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

190661

22298/16-09-2020

Ενότητα Α: Οµάδες Α, Β

6.

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

190939

22380/17-09-2020

Ενότητα Α: Οµάδα ∆
Ενότητα Β: Οµάδα ∆

Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγιστούν την Τρίτη 06/10/2020 και ώρα 10:00 π.µ.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.....»
19. Το από 13.10.2020 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε

το οποίο :
«…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 18763/2161/05-08-2020 διακήρυξη του ∆ήµου
∆ιονύσου, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ – Η ΕΣΤΙΑ”
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 393.559,64 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, παρατηρεί τα εξής:
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή,
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 95920.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα
διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 95920
και αποσφράγισε τις ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών που προχώρησαν στην επόµενη
φάση, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

8.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ

189239

9.

ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ

186690

10. ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

185998

11. ΛΑΚΡΕ Α.Ε.

188226

12. Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

190661

Καθαρή Αξία
α) χωρίς ΦΠΑ 13%
β) Χωρίς ΦΠΑ 24%
α) 23.551,20 €
β) 109,20 €
α) 36.674,40 €
β) 244,40 €
α) 23.637,60 €
β) 247,00 €
α) 31.036,80 €
β) 239,20 €
α) 25.788,00 €
β) 247,00 €

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ
24%

Γενική Συνολική Αξία
συµπ. ΦΠΑ

3.061,66 €

26,21 €

26.748,26 €

4.767,67 €

58,66 €

41.745,13 €

3.072,89 €

59,28 €

27.016,77 €

4.034,78 €

57,41 €

35.368,19 €

3.352,44 €

32,11 €

29.419,55 €

Για τα είδη που διαµορφώνονται µε µέση ηµερήσια τιµή, η ανάθεση θα γίνει στον οικονοµικό φορέα που θα
προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) ανά οµάδα επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους
την ηµέρα παράδοσής του και το οποίο, ποσοστό, θα αφορά το σύνολο των ειδών της οµάδας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ

189239

40%

2.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

185998

37,3 %

3.

ΛΑΚΡΕ Α.Ε.

188226

19,89 %

4.

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

190661

31,3 %

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής
1.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

185998

10%
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α ∆
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

1.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

185998

5%

2.

ΛΑΚΡΕ Α.Ε.

188226

9,63%

3.

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

190939

2%

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Καθαρή αξία
χωρίς ΦΠΑ
(24%)

ΦΠΑ
(24%)

Γενική Συνολική Αξία
συµπ. ΦΠΑ (24%)

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

189239

10.139,90 €

2.433,58 €

12.573,48 €

2.

ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ

186690

12.184,90 €

2.924,38 €

15.109,28 €

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ

189239

2.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

185998

Καθαρή Αξία
α) χωρίς ΦΠΑ 13%
β) Χωρίς ΦΠΑ 24%
α) 43.826,50 €
β) 30,80 €
α) 50.724,50 €
β) 62,00 €

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

Γενική
Συνολική Αξία
συµπ. ΦΠΑ

5.697,45 €

7,39 €

49.562,14 €

6.594,19 €

14,88 €

57.395,57 €

Για τα είδη που διαµορφώνονται µε µέση ηµερήσια τιµή, η ανάθεση θα γίνει στον οικονοµικό φορέα που θα
προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) ανά οµάδα επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους
την ηµέρα παράδοσής του και το οποίο, ποσοστό, θα αφορά το σύνολο των ειδών της οµάδας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ

189239

36%

2.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

185998

31 %

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Σελίδα 5 από 10

Προµηθευτής
1.

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

185998

3%

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α ∆
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

1.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

185998

3%

2.

ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

190939

2%

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α ΣΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ)
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προµηθευτής

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Καθαρή Αξία
α) χωρίς ΦΠΑ 13%
β) Χωρίς ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

Γενική
Συνολική
Αξία
συµπ. ΦΠΑ

274,38 €

65,64 €

2.724,12 €

α) 2.110,60 €

189239

β) 273,50 €

ΑΦΜ: 031275077
∆ΟΥ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Για την οµάδα Ε της Ενότητας Β δεν κατατέθηκε κάποια προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:
Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών, τον έλεγχο αυτών
από την ηλεκτρονική πλατφόρµα, καθώς και από την τελική της αξιολόγηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει
ως προσωρινούς αναδόχους προς την Οικονοµική Επιτροπή, µε κριτήριο ανάθεσης 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, τις εταιρείες:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
1.

ΑΦΜ: 031275077
∆ΟΥ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

189239

Καθαρή Αξία
α) χωρίς ΦΠΑ 13%
β) Χωρίς ΦΠΑ 24%
α) 23.551,20 €
β) 109,20 €

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ
24%

Γενική Συνολική
Προσφερόµενη τιµή
συµπ. ΦΠΑ

3.061,66 €

26,21 €

26.748,26 €

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Σελίδα 6 από 10

Προµηθευτής

1.

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

189239

Για το σύνολο του προϋπολογισµού, ήτοι ποσού 23.403,43 €
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 40% επί
της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του,
σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά, η οποία προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ
ΑΦΜ: 031275077
∆ΟΥ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

185998

Για
το
σύνολο
του
προϋπολογισµού,
ήτοι
ποσού
5.022,49
€
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 10% επί
της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του,
σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά, η οποία προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.
1.

ΑΦΜ: 099720133
∆ΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α ∆
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

188226

Για το σύνολο του προϋπολογισµού, ήτοι ποσού 11.779,80 € συµπεριλαµβανοµένου
του αναλογούντος ΦΠΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 9,63% επί της µέσης λιανικής τιµής
πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του, σύµφωνα µε την υποβληθείσα
οικονοµική προσφορά, η οποία προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος.

ΛΑΚΡΕ Α.Ε.
1.

ΑΦΜ: 094340092
∆ΟΥ: ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΟΜΑ∆Α Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ
24%

Γενική Συνολική Αξία
συµπ. ΦΠΑ (24%)

189239

10.139,90 €

2.433,58 €

12.573,48 €

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
1.

ΑΦΜ: 031275077
∆ΟΥ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προµηθευτής

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ
ΑΦΜ: 031275077
∆ΟΥ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος
189239

Καθαρή Αξία
α) χωρίς ΦΠΑ 13%
β) Χωρίς ΦΠΑ 24%
α) 43.826,50 €
β) 30,80 €

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

Γενική
Συνολική Αξία
συµπ. ΦΠΑ

5.697,45 €

7,39 €

49.562,14 €
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

1.

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

189239

Για το σύνολο του προϋπολογισµού, ήτοι ποσού 47.239,65 €
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 36% επί
της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του,
σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά, η οποία προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ
ΑΦΜ: 031275077
∆ΟΥ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

185998

Για το σύνολο του προϋπολογισµού, ήτοι ποσού 38.035,63 €
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% επί
της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του,
σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά, η οποία προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.
1.

ΑΦΜ: 099720133
∆ΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α ∆
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ

Προµηθευτής

1.

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος

Μέσο ποσοστό έκπτωσης (%) στο σύνολο της οµάδας

185998

Για το σύνολο του προϋπολογισµού, ήτοι ποσού 44.832,75 € συµπεριλαµβανοµένου
του αναλογούντος ΦΠΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% επί της µέσης λιανικής τιµής
πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του, σύµφωνα µε την υποβληθείσα
οικονοµική προσφορά, η οποία προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΟΜΑ∆Α ΣΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ)
ΕΙ∆Η ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προµηθευτής

1.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ
ΑΦΜ: 031275077
∆ΟΥ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

α/α
Προσφοράς
Συστήµατος
189239

Καθαρή Αξία
α) χωρίς ΦΠΑ 13%
β) Χωρίς ΦΠΑ 24%
α) 2.110,60 €
β) 273,50 €

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

Γενική
Συνολική Αξία
συµπ. ΦΠΑ

274,38 €

65,64 €

2.724,12 €

Οι προσφερθείσες τιµές των ανωτέρω προσωρινών αναδόχων είναι συµφέρουσες για το ∆ήµο και εντός των
ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισµού της ΑΜ 7/2020 µελέτης, εποµένως γίνονται δεκτές.
Οι ανάδοχοι αποδέχονται την προς παροχή προµήθεια και την εκτέλεσή της σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της ∆/νσης Οικονοµικών και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από την έκδοση σχετικής
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με την κατακύρωση των προσωρινών αναδόχων θα σταλεί ηλεκτρονικά
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πρόσκληση στους ανάδοχους για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.....»

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
για:
1.- Την έγκριση των Πρακτικών Νο1/01.10.2020 & Νο2/13.10.2020 της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού
2.- Τον αποκλεισµό της εταιρείας µε την επωνυµία « Γ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για
τον λόγο που αναφέρεται στο Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
του ∆ιαγωνισµού .
3.- Την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισµού ως ακολούθως:
α) την εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ », ΑΦΜ 031275077, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα
επί της οδού Θερµοπυλών 35 στα Βριλήσσια , για την Ενότητα Α, οµάδα Α «προµήθεια
ειδών παντοπωλείου (είδη µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο )» και µέχρι το ποσό των
26.748,26€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ (13% & 24%),
β) την εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ », ΑΦΜ 031275077, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα
επί της οδού Θερµοπυλών 35 στα Βριλήσσια , για την Ενότητα Α, οµάδα Β «προµήθεια
ειδών παντοπωλείου (είδη µε διαµόρφωση µέσης ηµερήσιας τιµής )» µε έκπτωση 40% στη
µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 23.403,43€
συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ ,
γ) την εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ », ΑΦΜ 099720133, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ µε έδρα επί της οδού
Παπαδοπούλου 1-3 στον Άγιο Ιωάννη , Ρέντη , για την Ενότητα Α, οµάδα Γ «προµήθεια
ειδών οπωροπωλείου (είδη µε διαµόρφωση µέσης ηµερήσιας τιµής )» µε έκπτωση 10% στη
µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 5.022,49€ συµπ/νου του αναλογούντος
ΦΠΑ,
δ) την εταιρεία «ΛΑΚΡΕ Α.Ε. », ΑΦΜ 094340092, ∆ΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ µε έδρα στο Βατώντα ,
θέση Στρογγύλη ΒΙΠΕ Ν. Αρτάκη , για την Ενότητα Α, οµάδα ∆ «προµήθεια ειδών
κρεοπωλείου (είδη µε διαµόρφωση µέσης ηµερήσιας τιµής )» µε έκπτωση 9,63% στη µέση
τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 11.779,80€ συµπ/νου του αναλογούντος
ΦΠΑ,
ε) την εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ », ΑΦΜ 031275077, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα
επί της οδού Θερµοπυλών 35 στα Βριλήσσια , για την Ενότητα Α, οµάδα Ε «προµήθεια
ειδών συσκευασίας και καθαριότητας (είδη µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο )» και µέχρι το
ποσό των 12.573,48€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ ,
στ) την εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ », ΑΦΜ 031275077, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
µε
έδρα επί της οδού Θερµοπυλών 35 στα Βριλήσσια , για την Ενότητα Β, οµάδα Α
«προµήθεια ειδών παντοπωλείου (είδη µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο )» και µέχρι το ποσό
των 49.562,14€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ,
ζ) την εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ », ΑΦΜ 031275077, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα
επί της οδού Θερµοπυλών 35 στα Βριλήσσια , για την Ενότητα Β, οµάδα Β «προµήθεια
ειδών παντοπωλείου (είδη µε διαµόρφωση µέσης ηµερήσιας τιµής )» µε έκπτωση 36% στη
µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 47.239,65€
συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ ,
η) την εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ », ΑΦΜ 099720133, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ µε έδρα επί της οδού
Παπαδοπούλου 1-3 στον Άγιο Ιωάννη , Ρέντη , για την Ενότητα Β, οµάδα Γ «προµήθεια
ειδών οπωροπωλείου (είδη µε διαµόρφωση µέσης ηµερήσιας τιµής )» µε έκπτωση 3% στη
µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 38.035,63€
συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ,
θ) την εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ », ΑΦΜ 099720133, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ µε έδρα επί της οδού
Παπαδοπούλου 1-3 στον Άγιο Ιωάννη , Ρέντη , για την Ενότητα Β, οµάδα ∆ «προµήθεια
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ειδών κρεοπωλείου (είδη µε διαµόρφωση µέσης ηµερήσιας τιµής )»µε έκπτωση 3% στη
µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 44.832,75€
συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ,
ι) την εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ », ΑΦΜ 031275077, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα
επί της οδού Θερµοπυλών 35 στα Βριλήσσια , για την Ενότητα Β, οµάδα ΣΤ «προµήθεια
ειδών παντοπωλείου -ΚΑΠΗ (είδη µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο )» και µέχρι το ποσό των
2.724,12€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ (13% & 24%),

καθώς οι προσφορές τους είναι πλήρης, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικές τους προσφορές ήταν οι χαµηλότερες .
4.- Την ανακήρυξη της οµάδας Έ (Ενότητα Β΄) : « Προµήθεια ειδών αρτοποιείου- είδη µε
ελεύθερη τιµή στο εµπόριο» συνολικού προϋπολογισµού 52.174,59€ συµπ/νου ΦΠΑ 13% ,
ως άγονη καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές και λήψη σχετικής απόφαση για τη
συνέχιση ή µη του διαγωνισµού .
Η σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς
υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.

ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Συνηµµένα:
1) Τα πρακτικά της Ε∆
2) Οικονοµικές Προσφορές
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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