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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου –

αναδόχων της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’  Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου

Λαυρεωτικής, με κριτήριο ανάθεσης:

(α) για τις ομάδες: Α (είδη γαλακτοπωλείου), Γ (είδη παντοπωλείου), Δ (είδη ζαχαροπλαστικής), Ζ (ψωμί), Η (έτοιμα

σάντουιτς), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το

σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της αριθμ.24/2019 μελέτης.

(β) για τις ομάδες: Β (νωπά οπωρολαχανικά), Ε (κατεψυγμένα ψάρια), Θ (νωπά κρέατα), Στ (κατεψυγμένα λαχανικά)

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 55.512,88 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% (6.914,42 ευρώ), ΦΠΑ 24%

(588,00 ευρώ), ήτοι 62.985,30 ευρώ.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.  15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019.

Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (9) ομάδες:

Α/Α Περιγραφή Ομάδας CPV
Α Είδη Γαλακτοπωλείου 15500000-3
Β Νωπά Οπωρολαχανικά 03221200-8
Γ Είδη Παντοπωλείου 15000000-8,  15321000-4
Δ Είδη Ζαχαροπλαστικής 15812000-3
Ε Κατεψυγμένα Ψάρια 15221000-3
Στ Κατεψυγμένα Λαχανικά 15331170-9
Ζ Ψωμί 15811000-6
H Έτοιμα σάντουιτς 15811511-1
Θ Νωπά Κρέατα 15110000-2 & 15112100-7

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.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Για όλο το διάστημα λειτουργίας της Κατασκήνωσης (περίοδος 2019).



Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου), στις  8 Ιουλίου

2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης

προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των

προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 08.07.2019 και ώρα 11:00.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

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

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 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 στην ιστοσελίδα

του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.

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

Δήμου Λαυρεωτικής,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  αρμόδιοι υπάλληλοι:  κα Γ.  Μαργαρίτη,  τηλέφωνο

επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr, κα Μ. Κουτσουνάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας:

2292 3 20 162, fax: 2292 0 69130, e-mail:  koutsounaki@lavrio.gr.  Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης

στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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