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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Σαλαμίνας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν 4412/2016
Την Απόφαση Οικονομικής 50/2018 που κηρύσσει τον διαγωνισμό Άγονο και
αποφασίζει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της
διακήρυξης με αριθμό 161/4-1-2018 και των όρων αυτής .
Πρόκειται να προβεί στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
της διακήρυξης με αριθμό 161/4-1-2018 και των όρων αυτής , για την
«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου (χρήση 2018),
προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ,Σ. (χρήση 2018) και
προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του
Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες(χρήση 2018)».
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι
ΟΜΑΔΑ 1 Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π

CPV

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

03000000-1

3.560,69 €

ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

03000000-1

429,68 €

ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΝΩΠΑ

03000000-1

4.898,55 €

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

03000000-1

1.788,90 €

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

03000000-1

11.819,75 €

ΟΜΑΔΑ 2 -ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

03333000-4

55.320,73 €

ΟΜΑΔΑ 3-ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δ.Λ.Τ.Σ.

03333000-4

984,46 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δαπάνη με ΦΠΑ

78.802,76 €

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ομάδα χωριστά.
Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο όλων
των ειδών είτε μίας ομάδας ή για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες της
παρούσας διακήρυξης.
Ειδικά για την ομάδα του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π θα γίνονται δεκτές προσφορές και για το
σύνολο των ειδών κάθε τμήματος χωριστά .
Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι ποσότητες του γάλακτος είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι
απαραίτητες .
Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
από 12/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ. έως 11/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Για περεταίρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα προμηθειών
αρ. τηλ. 2132027335

Η
Δήμαρχος Σαλαμίνας
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Έραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο
από την
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Ισιδώρα Νάννου-Παπαθανασίου

