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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αρ. πρωτ. διακήρυξης 24679/17-12-2019
Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 80060

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» - «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» &
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΩΔ. ΟΠΣ
5001587) για τις ομάδες 2, 5 και 6
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1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΧΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ & Γ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ

Πόλη

ΜΕΓΑΡΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

19100

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μαρία Καραντώνη

Τηλέφωνο

22960 81905

Φαξ

22960 81905

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Promithies.megara@gmail.com

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.megara.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στη διεύθυνση: http://www.megara.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Είδος της αναθέτουσας αρχής : Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
Κύρια δραστηριότητα: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
2. Χρηματοδότηση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 51.093,95 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι
57.736,16 € με ΦΠΑ 13%. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε.
του σκέλους των εξόδων των προϋπολογισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1 : ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ
Κ.Α.
Περιγραφή
ΠΟΣΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ
#15.6481.0003# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ
8.900,00 €
#15.6481.0004# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.Ε.ΜΕΓΑΡΩΝ
5.400,00 €
#15.6481.0006# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ
2.500,00 €
#15.6481.0009# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
7.000,00 €
#15.6481.0010# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
4.500,00 €
#15.6481.0012# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΟΥ Δ.Ε.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
3.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
31.300,00 €
ΤΜΗΜΑ 2 : ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
Κ.Α.
Περιγραφή
ΠΟΣΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ
#64.6420.8101# Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων βρεφονηπιακών σταθμών και
55.000,00 €
Μ.Φ.Η.
ΤΜΗΜΑ 3 : Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ.Α.
Περιγραφή
ΠΟΣΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ
#15.6699.0002# Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών κοινωνικού παντοπωλείου
3.000,00 €
#60.6699.0001# Είδη παντοπωλείου της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
28.836,00 €
Κοινωνικό
Παντοπωλείο,
Παροχή
Συσσιτίου,
Κοινωνικό
Φαρμακείο" με Κωδικό ΟΠΣ 5001587 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020"
ΣΥΝΟΛΟ

31.836,00 €
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3. Αντικείμενο
Τίτλος: «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5001587)» για τις ομάδες 2, 5 και 6
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 15100000-9, 15612500-6, 15812000-3
Είδος σύμβασης : Αγαθά
Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια τροφίµων για τις κοινωνικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων.
(παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ, Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Δομή παροχής βασικών αγαθών)
Εκτιμώμενη συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ 13%): 51.093,95 €
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα (φορείς).
Τα τρόφιμα έχουν χωριστεί σε τρεις (3) ομάδες (ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ).
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. Στην προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας για όλα
τα τμήματα στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα.
Είναι δυνατή η ανάθεση στον ίδιο προσφέροντα για περισσότερες από μία ομάδες.
Μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3
Περιγραφή τμημάτων
Αριθμός τμήματος: 1 ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» - ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15100000-9
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 1.340 κιλά
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(ποσοστό έκπτωσης).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 7.875,10 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Αριθμός τμήματος: 1 ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» - ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15612500-6
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 4.086 τεμάχια
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (τιμές
μονάδος).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 4.777,88€
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Αριθμός τμήματος: 1 ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» - ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15812000-3
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 462 τεμάχια
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (τιμές
μονάδος).
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Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.211,73 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Αριθμός τμήματος: 2 ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» - ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15100000-9
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 1.215 κιλά
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(ποσοστό έκπτωσης).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 6.192,99 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Αριθμός τμήματος: 2 ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» - ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15612500-6
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 3.254 τεμάχια
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (τιμές
μονάδος).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 3.981,00 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Αριθμός τμήματος: 2 ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» - ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15812000-3
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 515 τεμάχια
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (τιμές
μονάδος).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.651,45 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Αριθμός τμήματος: 3 ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.»
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15100000-9
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 1.500 κιλά
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(ποσοστό έκπτωσης).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 9.105,00 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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Αριθμός τμήματος: 3 ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.»
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15612500-6
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 3.200 τεμάχια
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (τιμές
μονάδος).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.978,00 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Αριθμός τμήματος: 3 ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.»
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15812000-3
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 180 κιλά
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (τιμές
μονάδος).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.543,90 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

Αριθμός τμήματος: 4 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15100000-9
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 240 κιλά
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(ποσοστό έκπτωσης).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.456,80 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Αριθμός τμήματος: 5 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Τίτλος: ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Κωδικοί CPV: 15100000-9
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Μεγαρέων
Περιγραφή της σύμβασης: 1.810 κιλά
Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(ποσοστό έκπτωσης).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.320,10 €
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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4. Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 2.2.1 της
διακήρυξης) έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 I 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
και δεν υπόκεινται σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας (άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης)
4.2 Όροι και εκτέλεση σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη, σύμφωνα με το αντίστοιχο τμήμα της προσφοράς
του, σε χρόνο και τόπο που θα ορίζεται από το συμφωνητικό που θα καταρτιστεί από τον Δήμο και
τα Νομικά του Πρόσωπα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Συγγραφή
υποχρεώσεων» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Σε κάθε περίπτωση τα τρόφιμα θα παραδίδονται εντός των
διοικητικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.
5. Διαδικασία
5.1. Είδος διαδικασίας : Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 .
5.2. Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
5.3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 3/1/2020 και ώρα
17:00.
5.4. Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
5.5. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες (270 ημέρες) από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
5.6. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών (άρθρο 3 της διακήρυξης)
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Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του Δήμου
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά»: Τετάρτη 8/1/2020 ώρα 10:00
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Δήμος.
6. Πρόσθετες πληροφορίες
Διαδικασίες προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Δήμου κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Δήμου, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του
Δήμου η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο
Δήμος ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: Πέμπτη 19/12/2019
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