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Αριθ. Πρωτ.: 22700/399

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Ο ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνον βάσει τιµής, για την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών
Βρεφονηπιακών Σταθµών σχολικού έτους 2017-2018 και για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας
γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους στον Πειραιά, προυπολογισµού δαπάνης 228.447,52 €
πλέον Φ.Π.Α., ανά οµάδα ειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, η οποία θα δοθεί ως εξής:
α) Για τα είδη ΚΡΕΑΣ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΙΜΑΣ (ΟΜΑ∆Α Α΄), για τα είδη ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑΨΑΡΙΑ (ΟΜΑ∆Α Β΄) , για τα ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- Ελαιόλαδο, αυγά, κατεψυγµένα
λαχανικά (ΟΜΑ∆Α Ε΄ ) και για τα είδη ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ), µε 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 ∆/νσης Ανάπτυξης του τµήµατος Εµπορίου και
Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής.
β) Για τα είδη ΨΩΜΙ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ΟΜΑ∆Α Γ΄) και τα είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΟΜΑ∆Α ∆΄), µε 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.
Οι προς προµήθεια οµάδες ειδών και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός, έχουν ως εξής:
ΚΑΘΑΡΗ
(€)

ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α. 24%
Φ.Π.Α. 13%

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ (€)

Α/Α

ΟΜΑ∆ΕΣ

1

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΚΡΕΑΣ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΙΜΑΣ

50.834,20 €

6.608,45 €

57.442,65 €

2

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

14.631,00 €

1.902,03 €

16.533,03 €

3

ΟΜΑ∆Α Γ΄
ΨΩΜΙ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

18.642,80€

2.371,20€

96,67 €

21.110,67€
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ΟΜΑ∆Α ∆΄
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

4

90.862,12€

9.162,91€

5

ΟΜΑ∆Α Ε΄
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α-ΑΥΓΑΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

4.890,77 €

19.318,00 €

2.511,34 €

21.829,34 €

6

ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄
ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ

34.159,40 €

4.440,72 €

38.600,12 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

228.447,52 €

26.996,65 €

4.987,44 €

104.915,80 €

260.431,61 €

Οι σχετικοί CPV της προµήθειας είναι οι εξής: 15000000, 03311000 και 03142500.

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει το τέλος του σχολικού
έτους 2017-2018, δηλαδή 31-7-2018, µε δυνατότητα παράτασης της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
διακήρυξη και τη µελέτης της υπηρεσίας.
Η προµήθεια τροφίµων για τον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών
τους είναι πλήρως χρηµατοδοτούµενη από το ΕΣΠΑ, το ΕΚΤ στο πλαίσιο των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
Η προµήθεια των τροφίµων των Βρεφονηπιακών σταθµών χρηµατοδοτείται από ∆ηµοτικούς πόρους.
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες
των υπό προµήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στη µελέτη της υπηρεσίας του ∆ήµου, υπό
την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας .
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
•
•
•
•
•

Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
1/6/2017
Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 8/6/2017
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 9/6/2017 και ώρα: 08:00
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα: 23:00
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1
του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, που ασκούν εµπορία συναφή µε τα υπό προµήθεια είδη και
συγκεκριµένα: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων
ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, εφ’ όσον (βάσει
του αρ. 25 του Ν. 4412/16) είναι εγκατεστηµένοι σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,β) σε κράτοςµέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Σ∆Σ, 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.
Τα δε κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των συµµετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες
κείµενο της διακήρυξης.
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Οι προσφορές των συµµετεχόντων θα ισχύουν για 120 ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών και θα υποβάλλονται σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
ήτοι 4.568,95 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών,
άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ
Φ.Π.Α. για την συγκεκριµένη οµάδα - οµάδες ειδών της µελέτης και βεβαιώνεται µε ισόποσο
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας, συντεταγµένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζεται στην διακήρυξη.
Ένδικα βοηθήµατα µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα στο άρθ. 9.4. της
διακήρυξης.
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, από το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου:
www.pireasnet.gr καθώς και από την επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο
Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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