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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Προκηρύσσει  Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την  
προμήθεια  ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου -τους   Παιδικούς σταθμούς της  
ΝΕ.ΔΗ.ΚΕ.Π- ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και  προμήθεια φρέσκου γάλακτος για 
εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2019-2020   ,συνολικού  προϋπολογισμού  χωρίς Φ.Π.Α
225.893,78€  &  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 258.075,82 € . 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος, με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  06-07-2019 ημέρα   Σάββατο   και ώρα  17:00   ύστερα από
συντετμημένη προθεσμία τριάντα (30) ημερών , από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης  σύμβασης

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν..4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  05-06-2019 
Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής προσφορών  01-07-2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  06-
07-2019. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή και για
τις δύο κατηγορίες τροφίμων - για έναν ή περισσότερους Φορείς -για μία ή περισσότερες ομάδες
των κατηγοριών των τροφίμων και για μία ή περισσότερες υποομάδες  των ομάδων. Σε κάθε πε-
ρίπτωση όμως η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών  αλλά για το σύνολο των ειδών των
ομάδων -υποομάδων. 

Δύναται δηλαδή να καταθέσει προσφορά σε έναν ή και τούς δύο  από τους παρακάτω αναγραφόμε-
νους Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στο  ΕΣΗΔΗΣ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Συστημικός
αριθμός 
του
Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  στο
ΕΣΗΔΗΣ

Περιγραφή είδους

Α 74946 ΤΡΟΦΙΜΑ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

Β 74940  ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)  μηνών  από την επόμενη της
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρί-
πτονται ως απαράδεκτες.

Δεκτοί στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γίνονται:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις προμηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα 
μέλη της που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Όσον  αφορά  την  προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  ο   ανάδοχος  θα  πραγματοποιεί  καθημερινές
παραδόσεις  σύμφωνα  με  την  παραγγελία  της  κάθε  υπηρεσίας  (Δήμος  –  Νομικά  πρόσωπα)  στις   κτιριακές
εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. Η παράδοση θα γίνεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7.00 με
11.00 το πρωί. .  Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης
των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την κάθε αρμόδια υπηρεσία. 

 
Όσον  αφορά  την  προμήθεια  των  υπολοίπων  ειδών  διατροφής  Η παράδοση  των  ποσοτήτων  των

τροφίμων θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται
κάθε φορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. . Ειδικά η παράδοση του άρτου μπορεί να ζητηθεί να γίνεται υποχρεωτικά
καθημερινά.

Η  παραλαβή  των  ειδών   γίνεται   από  τις  αρμόδιες  επιτροπές  των  αντίστοιχων  φορέων  (Δήμος-
ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π. - Σχολικές Επιτροπές – Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο). 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από  «εγγύηση συμμετοχής» για ποσό που θα καλύπτει το
2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των ομάδων-υποομάδων  ειδών που συμμετέχει ο Οικονομικός
φορέας  εκτός του Φ.Π.Α. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή 
της σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Πρέβεζας, αξίας ποσοστού   5% επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας της προμήθειας (δηλ. αυτής που διαμορφώθηκε βάσει της προσφοράς του, χωρίς ΦΠΑ).
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Το κριτήριο κατακύρωσης είναι :

1. Η χαμηλότερη τιμή για τις ομάδες-υποομάδες των ειδών που αφορούν την προμήθεια ειδών 
Παντοπωλείου – Αρτοποιείου - Γαλακτοκομικά Είδη- Φρέσκο γάλα 3,5% λιπαρά και είδη 
Ζαχαροπλαστείου.
2. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις (%) επί της εκάστοτε, στη νόμιμα 
διαμορφωμένη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τη αρμόδια υπηρεσία Εμπορίου στο Νομό Πρέβεζας για τα είδη: Ελαιόλαδο- 
Είδη οπωροπωλείου- Είδη κρεοπωλείου- Είδη ιχθυοπωλείου.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής , με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών -διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς έως και τις 24-06-2019  και θα παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες από τον Δήμο 
Πρέβεζας έως και τις 28-06-2019.

Δημοσιεύσεις:Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05-06-2019 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης 2019/S  108-262717] -  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο : Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα  καταχωρηθεί 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα καταχωρηθεί  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   
www.promitheus.gov.gr    . 

Επίσης η  περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες .Το 
πλήρες τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας : http://www.dimosprevezas.gr/   

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον/τούς  προμηθευτή/τές  που 
ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/χοι με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών .

Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης τις     διατάξεις του . 
Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» , του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
,του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') :[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας..

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

ΜΠΑΊΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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