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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Ο ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δηµόσιο
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια τροφίµων
για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών σχολικού έτους 20152016 και για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των
παιδιών τους, προϋπολογισµού 282.680.30 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.∆. 60/07 και της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη: κρέαςκοτόπουλο-κιµάς (Οµάδα Α), κατεψυγµένα-ψάρια (Οµάδα Β), είδη παντοπωλείουελαιόλαδο-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 ∆/νσης Ανάπτυξης του τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της
Περιφέρειας Αττικής. Κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη: ψωµί-αρτοσκευάσµατα
(Οµάδα Γ), και είδη παντοπωλείου-τυποποιηµένα προϊόντα (Οµάδα ∆) 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.
Οι προς προµήθεια οµάδες ειδών και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός (χωρίς
ΦΠΑ), είναι:
Οµάδα Α: Κρέας – Κοτόπουλο – Κιµάς
63.047.42 €
Οµάδα Β: Κατεψυγµένα ψάρια
21.190,80 €
Οµάδα Γ: Ψωµί – Αρτοσκευάσµατα
24.027,28 €
Οµάδα ∆: Είδη παντοπωλείου (Τυποποιηµένα)
112.766,94 €
Οµάδα Ε: Είδη παντοπωλείου (Ελαιόλαδα–Αυγά–
Κατεψυγµένα λαχανικά)
20.518,36 €
Οµάδα ΣΤ: Φρούτα – Λαχανικά
41.129,50 €.
Η προµήθεια τροφίµων για τον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας
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» ΚΩ∆ ΟΠΣ 372765 του Ε.Π.«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» του
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Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Πειραιά». Η προµήθεια
τροφίµων των Βρεφονηπιακών Σταθµών χρηµατοδοτείται από δηµοτικούς πόρους.
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: 7/5/2015.
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/5/2015 και ώρα 15:00 .
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/6/2015 ώρα
18:00 .
• Αποσφράγιση προσφορών: 29/6/2015, ώρα 10:00 π.µ.
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 2% 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
∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, συντεταγµένης κατά τον
ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο. 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, από το
δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678
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

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) :
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε
µια αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail (από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Νοµική
Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών και Ανάθεσης Εργασιών,
∆ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας, Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά, Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εθνικό Τυπογραφείο
για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος ∆.∆.Σ., Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (κ.κ.
Μπαµπίρη Ζαχαρούλα, Παντελή Θεώνη, Ρόδιο Γεώργιο, Καρρά Μαργαρίτα,
Κρητικού Μαρία, Ζαχαράτου Αγγελική).

