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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού

για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου,

φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ & ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής,

προϋπολογισμού 18.215,97 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% & 24%, ήτοι 22.326,58 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής

Φορέας για τον οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Κωδικός NUTS τόπου παράδοσης προμήθειας: EL 305

CPV: 15511600-9, 15831200-4, 15841000-5, 39221200-9, 15861000-1, 15863000-5, 15864100-3,

15831000-2, 09122000-0, 15000000-8, 15865000-9, 15982000-5, 15981100-9, 15431100-9,

15332290-3, 15831600-8, 15821110-3, 15811000-6, 15811000-6, 15811000-6, 15811000-6,

15811000-6, 15811000-6, 15542200-1, 15813000-0, 15810000-9, 15500000-3

Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες τροφίμων:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.964,10 €

Β1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.061,97 €

Γ1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
& ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

3.630,00 €

Δ1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
& ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)

1.623,50 €

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 5.071,40 €



Β2 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
& ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ)

2.865,00 €

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία και μοναδική προσφορά είτε για το σύνολο των

ομάδων, είτε για ορισμένες ομάδες, ωστόσο για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης,

η διάρκεια της οποίας είναι ένα (1) έτος.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Νομικού Προσώπου

οικονομικού έτους 2017  στους ΚΑ 60-6481.003  με τίτλο «έξοδα τροφίμων ΚΗΦΗ»  και ΚΑ 15-

6481.001 «έξοδα λειτουργίας καντίνας ΚΑΠΗ», καθώς και τους αντίστοιχους του έτους 2018.

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: 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας: Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,  2,  4  και 5  και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ'  της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης

Δημοσίων συμβάσεων.

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 δέκα (10) μηνών, 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.

Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της

είναι πέντε (5)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο



οικονομικό φορέα.  Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης,  η ένσταση υποβάλλεται μέχρι

πέντε (5)  ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Η ένσταση

υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.  Για το παραδεκτό της άσκησης

ένστασης,  απαιτείται,  με την κατάθεση της ένστασης,  η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καταχωρούνται

στο ΚΗΜΔΗΣ,  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με Συστημικό Αριθμό:  43402  και στην

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavreotiki.gr.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο

(2) οικονομικές εφημερίδες, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, καταχωρείται στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο

Λαυρεωτικής, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,

αρμόδιοι υπάλληλοι:  Αικ.  Ντελή,  τηλέφωνο:  2292 3  20145,  e-mail:  nteli@lavrio.gr  -  Γ.  Μαργαρίτη,

τηλέφωνο 2292 3 20 147, e-mail: nitsa@lavrio.gr.
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