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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Σταματέλος Παναγιώτης
Τηλ.: 2682360683 FAX: 2682360692
E-mail:promithies.dimou.prevezas@gmail.com
Ταχ.Διευθ.: Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα

Πρέβεζα: 28-7-2020
Αριθμ. Πρωτ.:13816

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση
της τιμής για την: «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-21 και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 202021 »
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με κωδικό CPV:15894200-3 ,ανέρχεται σε 152.136,00€ χωρίς
Φ.Π.Α. & 171.913,68€ με Φ.Π.Α. 13%.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για μία ή και τις δύο ομάδες
της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.
Η τιμή μονάδας (μερίδα) έχει προϋπολογισθεί σε 3,90€ χωρίς Φ.Π.Α. για το ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή
του Μουσικού Σχολείου και σε 3,70€ για το ημερήσιο γεύμα ανά ωφελούμενο του ΚΗΦΗ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της αριθ.
56902/215/19.05.2017( ΦΕΚ 1924/2-6-2017 Τεύχος Β) απόφασης Υπ. Οικ. & Ανάπτυξης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 28-7-20 ημέρα Τρίτη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5-8-20 ημέρα Τετάρτη.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13-8-20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο σύστημα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20-8-20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών (6) από την επόμενη
της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό εφόσον έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη προμήθεια
είναι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας..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.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία εκδίδεται και απευθύνεται στο Δήμο Πρέβεζας ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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.
Η παράδοση των γευμάτων για τους μαθητές θα γίνεται σε χώρο του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας (NUTS
EL541) και η παράδοση των γευμάτων για τους ωφελούμενους του ΚΗΦΗ θα γίνεται στο χώρο του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ( Διεύθυνση: Πάρκο Νεάπολης, Πρέβεζα, 48100)
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα για το συνολικό αριθμό των γευμάτων (μερίδων φαγητού ) που πα-
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ραδόθηκαν το χρονικό αυτό διάστημα, και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2020 & 2021 και θα καλυφθεί από επιχορήγηση του
Υπουργείου Εσωτερικών για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου και από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας» (MIS 5002132) του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και την ΣΑΕΠ
018/1 με κωδικό έργου 2016ΕΠ01810044, για τη σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ. .
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 3-8-2020 ημέρα Δευτέρα. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι την 5-8-2020 ημέρα Τετάρτη εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Η Παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” www.diavgia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της διακήρυξης Θα δημοσιευτεί σε
δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες. Παράλληλα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα
αποσταλεί στο επιμελητήριο. Οι δαπάνες δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. ( άρθρο 46 Ν. 3801/2009)
Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.dimosprevezas.gr

Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων διέπεται από τους όρους της διακήρυξης 13814/28-7-2020 τις διατάξεις του Ν.3463/2006 , του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) ,του Ν.4412/2016
του N. 4555/18 (ΦΕΚ
133/19.07.2018 τεύχος Α') και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας..

Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Γεωργάκος
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