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Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του N.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)
του Ν. 4155/2013 και άλλων διατάξεων
Προκηρύσσει
Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη
για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 62.154,97 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % .
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο Δήμο Μεγαρέων, στο Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού «Ηρόδωρος» και στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δ. Μεγαρέων (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ).
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Το γάλα θα παραδίδεται καθημερινά από τις 7:00 π.μ έως τις 8:00 π.μ στο εργοτάξιο του Δήμου 43 χλμ Π.Ε.Ο.Α.Κ,
πάροδος, (περιοχή Σάκου Λάκκα).
Προσφορές υποβάλλονται επί του συνόλου των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες
Απαιτούμενες εγγυήσεις: 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.
Διάθεση εγγράφων –στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγάρων και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://www.megara.gr
όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην
προθεσμία που είναι η Δευτέρα 17/05/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή,
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων, οδός ΧΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ & Γ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
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Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί (σε) στην τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα του Δήμου μας και
(σε) στην ημερήσια τοπική του νομού και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) - όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010.
Όλα τα έγγραφα της διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση
(URL):www.megara.gr

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Γρηγόριος Σταμούλης
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