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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για
τις ανάγκες των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» και
του Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Λέσβου, με
δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγ.1 περιπ. α’ του Π.Δ . 60/2007, καθώς και
το άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο β του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε και σύμφωνα με την 212/2016 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, καθώς επίσης και του Ν.4155/13.
Κριτήριο κατακύρωσης υπολογιζόμενο με :
> το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης ημερήσιας τιμής του Δελτίου πιστοποίησης τιμών του
Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα εξής είδη τροφίμων:
• Οπωρολαχανοπωλείου
> τη χαμηλότερη τιμή, στη σταθερή τιμή μονάδος της μελέτης για τα κάτωθι είδη:
• Παντοπωλείου
Η Προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός δαπάνης και των δύο (02) υπό προμήθεια ομάδων και Τμημάτων, ανέρχεται
στο ποσό των εξήντα οχτώ χιλιάδων
μηδέν είκοσι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (68.020,45),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ αναλυτικά ο προϋπολογισμός δαπάνης για κάθε ομάδα ή Τμήμα είναι:
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ΑΔΑ: ΩΨΥ4ΩΛΦ-ΩΙΥ
Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να
καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της αναλυτικής διακήρυξης, η οποία θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κάθε τμήματος ή για το σύνολο των τμημάτων, για τα
οποία καταθέτει προσφορά, με χρόνο ισχύος για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, ήτοι (4) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ειδικότερα:
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Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης και υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ: 20/04/2016
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/05 /2016 και ώρα 14:00 μ.μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
σχετική διαδικασία εγγραφής.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθεται από το Δήμο Λέσβου (οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17)
Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη (αριθμ. 64128/2015) μαζί με τα
συνημμένα παραρτήματα, θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.mytilene.gr/προκηρύξεις .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις
προμηθευτών εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας,
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον τηρούνται οι όροι της παραγράφου 6.5 και 6.6 του
άρθρου 6 «Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιολογητικά» της αναλυτικής διακήρυξης.
Χρόνος ισχύος προσφορών:
Τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 05/05/2016 και ώρα 11:00 π.μ.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο - προμηθευτή.
Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19/04/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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