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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Στις 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του
Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού θα γίνει
ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σχολικού έτους
2014-2015 και για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών
προϋπολογισμού 316.977,93 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 60/07 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κριτήριο κατακύρωσης
για τα είδη: κρέας-κοτόπουλο-κιμάς (Ομάδα Α), κατεψυγμένα-ψάρια (Ομάδα Β), είδη
παντοπωλείου-ελαιόλαδο-αυγά-κατεψυγμένα λαχανικά (Ομάδα Ε), φρούτα-λαχανικά (Ομάδα
ΣΤ) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Κριτήριο
κατακύρωσης για τα είδη: ψωμί-αρτοσκευάσματα (Ομάδα Γ), και είδη παντοπωλείουτυποποιημένα προϊόντα (Ομάδα Δ) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το οποίο
θα προκύπτει η χαμηλότερη καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών.
Η προμήθεια τροφίμων για τον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των
παιδιών τους είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη από ΕΣΠΑ, το ΕΚΤ και το Υπουργείο
Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη
δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» ΚΩΔ ΟΠΣ 372765 του
Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας
στο Δήμο Πειραιά». Η προμήθεια τροφίμων των Βρεφονηπιακών Σταθμών χρηματοδοτείται
από δημοτικούς πόρους.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί ή νομικά πρόσωπα ή
συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν εμπορία των υπό προμήθεια ειδών,
προσφέροντας όλα τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων ειδών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς
Φ.Π.Α.) της προσφερόμενης ομάδας ειδών (ή των προσφερομένων ομάδων ειδών) και
βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί 150 τουλάχιστον ημέρες, από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι
διαθέσιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και από το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του
Δήμου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 700 €) θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Κοινοποιείται (από το Τμήμα Πρωτοκόλλου) :
Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (με μια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
Κοινοποιείται με FAX ή e-mail (από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής) :
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
Νομική Υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών και Ανάθεσης Εργασιών,
Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών,
Δημοτικούς υπαλλήλους: Μπαμπίρη Ζαχαρούλα, Ευστρατίου Νικόλαο, Kαρρά Μαργαρίτα,
Ρούσσο Αντώνιο, Ζαχαράτου Αγγελική, Στεφανάτο Ευάγγελο, Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθήνας, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Εμπορικό Σύλλογο
Πειραιά, Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος Δ.Δ.Σ.

