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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Ο Δήμος Πολυγύρου, μετά την κήρυξη και του επαναληπτικού διαγωνισμού της
προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστοτέλης” ως
άγονου, προσφεύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης
για την ανάθεση της προμήθειας όπως αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 2750/2-3-2016
διακήρυξη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 57.087,96€ χωρίς ΦΠΑ.
Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του
Π.Δ. 60/2007, χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αριθμ. 2750/2-3-2016 διακήρυξης για
τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή. Η προμήθεια θα ανατεθεί απευθείας στον μειοδότη με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από δικαιολογητικά συμμετοχής και
οικονομική προσφορά, και θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ’αριθμ. 2750/2-3-2016 διακήρυξη.
α/α

Περιγραφή είδους

Κωδικός CPV

Ποσό

1

Φρέσκο Γάλα

15511500-8

1.775,00

2

Είδη Οπωρολαχανικών

03220000-9

9.770,10

3

Είδη Κρεοπωλείου

15100000-9

7.192,00

4

Είδη Αρτοποιείου

15810000-9

3.375,44

5

Κατεψυγμένα Ψάρια

15221000-3

4.417,50

6

Είδη Παντοπωλείου

15000000-8

23.085,75

7

Ελαιόλαδο

15411110-6

4.467,75

8

Μέλι

15831600-8

420,42

9

Τυρί Φέτα

15542300-2

2.584,00

ΣΥΝΟΛΟ

57.087,96

ΦΠΑ

8.833,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

65.921,33

ΑΔΑ: 7ΘΓΕΩΞΜ-ΤΟΤ

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα
καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του αναλογούντος προϋπολογισμού της προμήθειας για
τις προσφερόμενες ομάδες, χωρίς Φ.Π.Α..
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία
ή περισσότερες ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην υπ’αριθμ. 2750/2-3-2016
διακήρυξη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αριθμ. 2750/2-3-2016 διακήρυξης του Δήμου
Πολυγύρου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.(αρ.ηλ.διαγ.22674)
Ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης : 31-3-2016
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31-3-2016
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 8-4-2016, 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14-4-2016
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν διατίθεται
σε ηλεκτρονική μορφή στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (αρ.ηλ.διαγ. 22674) και στη διεύθυνση:
www.polygyros.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 23713 50753 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη.
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