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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την

ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής

και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με κριτήριο ανάθεσης ανά ομάδα ως κατωτέρω:

(α) για τις ομάδες Α1 –  Α2 –  Α4 (φρέσκο γάλα),  Γ1 –  Γ2 (γαλακτοκομικά είδη),  Δ1 –  Δ2 (είδη αρτοποιείου), Ζ1 – Ζ2 –Ζ3

(είδη παντοπωλείου), η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.

(β) για τις ομάδες Β1-  Β2 (είδη ιχθυοπωλείου), Ε1 –  Ε2  – Ε3 (είδη κρεοπωλείου), Στ1 –Στ2 (είδη οπωροπωλείου), το

μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 219.529,04 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι

249.069,80 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από ΕΣΠΑ, πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2019-2020.

cpv’s: 15511100-4, 15221000-3, 15544000-3, 15811100-7, 15810000-9, 15110000-2, 03221200-8, 15850000-1,

15800000-6.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την έναρξή της,  με δυνατότητα χρονικής παράτασης

μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.  Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν

επιμέρους συμβάσεις με: (α) το Δήμο Λαυρεωτικής και (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19 Ιουλίου 2019

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  22 Ιουλίου 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6 Αυγούστου 2019

Συστημικός Αριθμός:  77463

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για

περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,  αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε

ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.



Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί

σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες

συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο

σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   http://www.promitheus.gov.gr,  στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής,

www.lavreotiki.gr.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292

0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο (αρχικής και

τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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