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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :

προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού
για την Προμήθεια τροφίμων έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των
Νομικών  του  Προσώπων,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη: Φρέσκο Γάλα (CPV 15511500-8), Είδη
Οπωρολαχανικών  (CPV  03220000-9),  Είδη  Κρεοπωλείου  (CPV  15100000-9),  Είδη
Αρτοποιείου  (CPV  15810000-9),  Κατεψυγμένα  Ψάρια  (CPV  15221000-3),  Είδη
Παντοπωλείου (CPV 15000000-8), Ελαιόλαδο (CPV 15411110-6), Κατεψυγμένα Λαχανικά
(CPV  15331170-9),  Είδη  Γαλακτοκομικών  (CPV  15500000-3),  Είδη  Ζαχαροπλαστείου
(CPV 15812100-4) και Παγωτά (CPV 15555100-4), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2016
μελέτη  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνολικού
προϋπολογισμού  218.106,82€ χωρίς  Φ.Π.Α.  13% & 24%, και  θα  χρηματοδοτηθεί  από
πιστώσεις  των οικονομικών  ετών  2017-2018   του  ∆ήµου  Πολυγύρου  και  του  ΝΠΔΔ
“Αριστοτέλης”.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  μέσω  της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. (αρ.ηλ.διαγ. 38438)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 13/03/2017 και ώρα 23:00.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την
προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό,  ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  επί  του
ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας χωρίς  το ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
8/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί  σε ηλεκτρονική
μορφή  στην  διαδικτιακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ και  του  ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης  θα  παρέχεται  ελέυθερη,  άμεση  νκαι  πλήρης  πρόσβαση  σε  όλα  τα  τεύχη  του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10-2-2017. 
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες & στο τηλέφωνο 2371350738 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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