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ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΕΠΑΝΑΛΘΠΣΙΚΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 
ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΩ ΣΟΤ Ε..Θ.Δ.Θ.. 

ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΘΜΑΣΑ  Γ, Δ, Ε, Σ ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Ο Διμαρχοσ Ηίτςασ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικαςία κάτω των ορίων, 
με κριτιριο κατακφρωςθσ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, βάςει 
τιμήσ ανά τμήμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), θ προμικεια 
με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και φρζςκου γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ του Δήμου Ηίτςασ & των 
Νομικϊν του Προςϊπων για τα ζτη 2021-2022», ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 
144.957,82€, χωρίσ ΦΠΑ και 163.841,78€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ (13% & 24%) και 
ςυγκεκριμζνα των ειδϊν του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ I  που αφορά ςτα τμιματα Γ, Δ, Ε, & Σ τθσ αρ. 
πρωτ. 18378/08-12-2021 διακιρυξθσ. 

1. Περιγραφή δημόςιασ ςφμβαςησ: Προμήθεια τροφίμων για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) 

ζτουσ, για τισ ανάγκεσ διατροφισ: α) των φιλοξενοφμενων νθπίων και βρεφϊν των Δθμοτικϊν 
Παιδικϊν τακμϊν , ΚΑΠΘ, και λοιπϊν δομϊν του Διμου Ηίτςασ, β) των δράςεων και των 
εκδθλϊςεων των δομϊν και υπθρεςιϊν του Διμου, Θ παροφςα ςφμβαςθ διαιρείται ςε επτά (7) 
Σμιματα ειδϊν αλλά θ επαναλθπτικι διακιρυξθ αφορά αποκλειςτικά ςτα τμήματα Γ, Δ, Ε, & Σ. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ. 

2. Κριτήριο κατακφρωςησ:  η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά 

βάςει τιμήσ ανά  τμήμα, που κα δοκεί ωσ εξισ: 
 με ποςοςτό ζκπτωςησ, επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιοφμενθσ μζςησ λιανικήσ τιμήσ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα 
με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ οικείασ Περιφζρειασ για τα είδθ που 
προβλζπεται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ιτοι: 

 Κρεοπωλείου 

 Κατεψυγμζνων ειδϊν Ιχκυοπωλείου 

 Ελαιόλαδο 

 Κατεψυγμζνων λαχανικϊν 
      με τιμή μονάδοσ ςτο ςφνολο των τιμϊν ενόσ τμιματοσ/ομάδασ για τα υπόλοιπα είδθ: 

 Αρτοποιείου & Ηαχαροπλαςτείου 

 Γαλακτοκομικά είδθ 

3. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν 
φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει 
τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτει  τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 
και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, 
κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

4. Εγγφηςη υμμετοχήσ: Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% 

του προχπολογιςμοφ εκτόσ του Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα, για το οποίο κατατίθεται προςφορά, 
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όπωσ κάτωκι: 
 

                 ΣΜΘΜΑΣΑ 
 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΜΘΜΑΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

 
ΠΟΟ ΕΓΓΤΘΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ (2% ΕΠΙ ΣΘ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ) ΑΝΑ ΣΜΘΜΑ 
 

ΣΜΘΜΑ Γ- 
ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

 
19.792.50 395,85€ 

ΣΜΘΜΑ Δ- 
ΕΙΔΘ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 

 
7.693.40 153,87€ 

ΣΜΘΜΑ Ε- 
ΓΑΛΑΚΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ 

11.616,00 232,32€ 

ΣΜΘΜΑ Σ- 
ΕΙΔΘ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

14.235,00 284,70€ 

ΤΝΟΛΑ: 53.336,90€ 1.066,74€ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) ημζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ιτοι για 7 μήνεσ,  δθλαδι μζχρι 18/07/2021. 

5. Παραλαβή προςφορϊν: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 
Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
ΕΘΔΘ: 

08/12/2021 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 08/12/2021 

Καταληκτική ημερομηνία και ϊρα Τποβολήσ προςφορϊν: 18/12/2021 και ϊρα 16:00μ.μ. 

Θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 23/12/2021 και ϊρα 10:00π.μ. 

 

6. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ για διάςτθμα 6 μηνϊν από τθν επόμενθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν. 

7. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί 

ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ.. : http://www.promitheus.gov.gr 
Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ: κα. Δερβζνθ Παραςκευι, τ θ λ :  2653360024, e-mail: 

vderveni@zitsa.gov.gr  

8. Δημοςιεφςεισ: 
Θ περίλθψθ τθ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον θμεριςιο τφπο. Θ δαπάνθ και τα ζξοδα για τισ 
δθμοςιεφςεισ τθσ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ ςτον τφπο, βαρφνει 
τον μειοδότθ – προμθκευτι 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

  

 

                ΠΛΙΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ 
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