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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ"
Η Αντιδήμαρχος Σκοπέλου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ»,
ενδεικτικού
προϋπολογισμού 20.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% & 24% και της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ»,
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
45.620,00€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% & 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Ταχ.Κωδ.: 37003
Τηλ.:2424350119
Telefax: 24240-23230
E-mail: dstech@otenet.gr
Κωδικός NUTS 1:ΕL6 (Γεωγραφική Ομάδα: Κεντρική Ελλάδα)
'' NUTS 2: EL61 (Περιφέρεια: Θεσσαλία)
'' NUTS: EL613 (Νομός: Μαγνησίας)
Ιστοσελίδα: skopelos.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την παραλαβή των τευχών είναι δυνατή η με
ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων
στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.skopelos.gov.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Γραφείο Προμηθειών
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του Δήμου Σκοπέλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν δαπάνη αναπαραγωγής τους 10,00€ εκτός
ένα αναλάβουν την αναπαραγωγή αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στην σχετική μελέτη (αριθμ. 1/2018) της
προμήθειας τροφίμων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκοπέλου θα γίνεται στον
χώρο του Παιδικού Σταθμού

τμηματικά και των ειδών που αναφέρονται στην

σχετική μελέτη (αριθμ. 2/2018) της προμήθειας τροφίμων και ποτών του
Παραδοσιακού

Καφενείου

Δήμου

Παραδοσιακού Καφενείου επίσης

Σκοπέλου

τμηματικά

θα

γίνεται

στον

χώρο

του

και κατά την διάρκεια του χρόνου

της σύμβασης, δηλ. για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ,ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας και της επιχείρησης αντίστοιχα.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ( φυσικά και
νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους
όρους της παρούσης), που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία των
προμήθεια ειδών και είναι εγκαταστημένοι σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 I 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη

ενός

και

μοναδικού

φορολογικού

μητρώου

για

την

ένωση

(πχ

κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
προσφορά για ένα από τα κάτωθι τμήματα ή για περισσότερα ή για όλα:

ΑΔΑ: ΨΟΝΦΩ1Δ-39Ω
ΤΜΗΜΑ 1 : α)«προμήθεια τροφίμων παιδικού σταθμού (ειδών παντοπωλείου)»,
εκτιμώμενης αξίας 13.790,00€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24%,
β)
«προμήθεια
τροφίμων
παραδοσιακού
καφενείου
(ειδών
παντοπωλείου)», εκτιμώμενης αξίας 9.935,21€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : α)«προμήθεια τροφίμων παιδικού σταθμού (ειδών κρεοπωλείου)»,
εκτιμώμενης αξίας 5.750,00€ πλέον ΦΠΑ 13% .
ΤΜΗΜΑ 3 : α)«προμήθεια τροφίμων παιδικού σταθμού (ειδών αρτοποιείου)»,
εκτιμώμενης αξίας 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ,
β) «προμήθεια τροφίμων παραδοσιακού καφενείου (ειδών
αρτοποιείου)», εκτιμώμενης αξίας 1.221,79€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24%.
ΤΜΗΜΑ 4 : α)«προμήθεια ποτών παραδοσιακού καφενείου », εκτιμώμενης αξίας
34.463,00€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24%.

5. Παραλαβή προσφορών: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του
Δήμου Σκοπέλου, την

30η Απριλίου 2018,

ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης

υποβολής προσφορών 11:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά
τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, από
την τη Επιτροπή διαγωνισμού.
6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως τη λήξη της σύμβασης.
7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
8. Χρηματοδότηση: 1.Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει
τους σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 ( σχετικές οι
υπ’ αριθ. 14, 15 & 38/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση
των πιστώσεων).
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ήτοι:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
4.Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και μετά την παραλαβή των ειδών και την
έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
9. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
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ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση

υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
10. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ:18PROC002945089.
Προκήρυξη

αυτής

(περίληψη

της

Διακήρυξης)

τοιχοκολλείται

στον

πίνακα

ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www. skopelos.gov.gr) και δημοσιεύεται στον ελληνικό
τύπο.
H AΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΝΤΑΚΗ

