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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για ολόκληρη την προσφερόμενη
ποσότητα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ »
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
(ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΊΟΥ)
Προϋπολογισμού 6.641,88 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Φαρκαδόνας
Οδός: Γ. Γεννηματά 1
Ταχ.Κωδ.: 42031
Τηλ.: 2433350024
Telefax:2433350018
E-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:www.farkadona.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.farkadona.gr Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του
τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Φαρκαδόνας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης , CPV:

Α/Α
Είδος Προμήθειας
1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
2.

Συν. Ενδ. Δαπάνη
4.181,00
Κ.Α.Ε.

CPV
15110000-2

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

2.260,88

15612500-6

ΣΥΝΟΛΟ

6.641,88

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές

ΑΔΑ: 70ΥΧΩΗΗ-ΤΧΕ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις
ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζεται στη σύμβαση.
5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που
ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο και είναι εγγεγραμμένοι
στα οικεία Επιμελητήρια.
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό
Κατάστημα Φαρκαδόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17-72017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00π.μ. Μετά
τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν
ταχυδρομικά έως μισή ώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού,
καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην
Ελληνική, και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της
εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον
ΚΑ 15-6699.001 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Φαρκαδόνας (υπ’ αριθ. 64/2017 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης)
11. 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
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.
12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.farkadona.gr όπου
θα διατίθενται τα τεύχη του διαγωνισμού. Καθώς και σε μια ημερήσια εφημερίδα .Τα
έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
13. Αρμόδια για πληροφορίες: κα Ευανθία Τσιτοπούλου τηλ.24333-50024
Φαξ.24333-50018
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης

