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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΤ ΚΑΥΕΝΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΠΕΛΟΤ"

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΣΗ

Η Ανηιδήμαπσορ κοπέλος

πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο (σαμηλόηεπη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΤ ΚΑΥΕΝΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΚΟΠΕΛΟΤ", πξνυπνινγηζκνχ 45.620,00€ εςπώ κε ην Φ.Π.Α.13% & 24%.
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΗΜΟ ΚΟΠΕΛΟΤ
Σαρ.Κσδ.: 37003
Σει.:2424350119
Telefax: 24240-23230
E-mail: dstech@otenet.gr
Κσδηθφο NUTS 1:ΕL6 (Γεσγξαθηθή Οκάδα: Κεληξηθή Ειιάδα)
'' NUTS 2: EL61 (Πεξηθέξεηα: Θεζζαιία)
'' NUTS: EL613 (Ννκφο: Μαγλεζίαο)
Ιζηνζειίδα: skopelos.gov.gr

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ είλαη δπλαηή ε κε
ειεθηξνληθφ κέζν ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.skopelos.gov.gr.Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
αθφκα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
ηνπ Δήκνπ θνπέινπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα
ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.
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3. Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ:

Η παξάδνζε ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο πξνκήζεηαο ζα
γίλεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Παξαδνζηαθνχ Καθελείνπ ηκεκαηηθά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο, δει. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο ,αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο .

4. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:
1.Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ( θπζηθά θαη
λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ εθ’ φζνλ πιεξνχλ ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζεο), πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ εκπνξία ησλ
πξνκήζεηα εηδψλ θαη είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε
ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη
ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη
4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή
κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί
αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε
χπαξμε

ελφο

θαη

κνλαδηθνχ

θνξνινγηθνχ

κεηξψνπ

γηα

ηελ

έλσζε

(πρ

θνηλνπξαμία).
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
4. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο
πξνζθνξά γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηδψλ ή γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο
εηδψλ.

5. Παπαλαβή πποζθοπών: ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ
Δήκνπ θνπέινπ, ηελ

31ε Ινπιίνπ 2017,

εκέξα Δεπηέξα θαη ψξα ιήμεο

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 11:00, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ. Μεηά
ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, απφ
ηελ ηε Επηηξνπή δηαγσληζκνχ.
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6. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ
ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016,
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
7. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Ειιεληθή.
8. Υπημαηοδόηηζη: 1.Η δαπάλε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη βαξχλεη
ηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ έηνπο 2017 ( ζρεηηθέο νη
ππ’ αξηζ. 22 & 75/2017 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ηε δηάζεζε ησλ
πηζηψζεσλ).
2.

Τπφθεηηαη

ζηηο

θξαηήζεηο

πνπ

πξνβιέπνληαη

απφ

ηε

λνκνζεζία,

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ
ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4
παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Δήκν.
4.Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ
έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ.
Η πνζφηεηα αγνξάο ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε δελ είλαη
δεζκεπηηθή σο πξνο ην ζχλνιφ ηεο, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη κηθξφηεξε.
9. Ενζηάζειρ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε
έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.

Η

έλζηαζε

ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
10. Δημοζιεύζειρ: Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο θαη ηεο Πξνθήξπμεο
(πεξίιεςεο δηαθήξπμεο) ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ θαη ζα θέξεη θσδηθφ ΑΔΑΜ.
Πξνθήξπμε

απηήο

(πεξίιεςε

ηεο

Δηαθήξπμεο)

ηνηρνθνιιείηαη

ζηνλ

πίλαθα

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δήκνπ, αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ (www. skopelos.gov.gr).
H AΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΕΛΟΤ

ΜΑΥΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

