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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού του Δήμου (χρήση 2017), προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού
του Δ.Λ.Τ,Σ. (χρήση 2017) και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και
τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες», προϋπολογιζόμενης δαπάνης
54.446,46 € χωρίς το ΦΠΑ (62.528,56 € με ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί των ποσοτήτων που αναγράφονται στο
προϋπολογισμό της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜIΝΑΣ.
Η εν λόγω προμήθεια στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) , του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων), του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) και του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης)
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα
άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη γάλακτος του Δήμου έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 28.314,00 €
χωρίς το ΦΠΑ (31.994.82 € με ΦΠΑ 13%) Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του
έτους 2017 με Κ.Α 20-6061.016, για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί από την
εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας γάλακτος του Δήμου θα γίνει από τους πόρους του
ΔΗΜΟΥ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας γάλακτος του ΔΛΤΣ θα γίνει από τους πόρους του
ΔΛΤΣ. Η δαπάνη γάλακτος του ΔΛΤΣ έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
475,20 € χωρίς το ΦΠΑ (536,98 € με ΦΠΑ 13%) Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό
του έτους 2017 με Κ.Α 20-6063.001
Η χρηματοδότηση της προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις
λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π , θα γίνει από τους πόρους του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.
Η δαπάνη της προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές
ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 16.529,45 €
χωρίς το ΦΠΑ (18.678,28 € με ΦΠΑ 13%) και στο ποσό των 9.127,81 € χωρίς το ΦΠΑ
(11.318,48 € με ΦΠΑ 24%) Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2017 με
Κ.Α. 15-6481.000, 15-6481.001, 15-6481.002, 15-6481.003, 60-6481.000, 60-6481.001 ,
60-6481.002 , 60-6481.003 συνολικού ποσού των 29.996,76 € με ΦΠΑ.
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την αρίθμ.
283/2017 απόφ. Ο.Ε.,
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν
με την ανωτέρω απόφαση Οικ. Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημ. Κατάστημα Λεωφ. Καραμανλή 1 την 25-92017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.15 π.μ. ώρα λήξης της αποδοχής
των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί
περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ.1.(11) του Ν.4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην
αγορά την προμήθεια προϊόντων στη παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης και όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε
συνοπτικό διαγωνισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι επίσης οφείλουν να υποβάλλουν με τα ανωτέρω α) πιστοποιητικό
οικείου επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί έξι το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού και β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την
οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας του
Δήμου του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π και του Δ.Λ.Τ.Σ.
Γίνονται αποδεκτές και προσφορές που θα αφορούν μόνο το σύνολο της προμήθειας
γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου (χρήση 2017) ή μόνο το σύνολο των
τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ
για 12 μήνες ή μόνο το σύνολο της προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του
Δ.Λ.Τ.Σ. (χρήση 2017), με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε
προσφερόμενου είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της αντίστοιχης
μελέτης.
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο δημοτικό κατάστημα Σαλαμίνας, (Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Τηλ.: 2132027336 – Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Μαλτέζου Μαριάνθη.
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού
καταστήματος, θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική ή του Νομού εφημερίδα ,
καθώς και στο salamina.gr.
Η Δήμαρχος Σαλαμίνος
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

