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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ )
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
Ο Δήμαρχος Σκύρου διακηρύσσει:
Α) με την διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού ( κάτω των ορίων) (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016- Βιβλίο Ι):
1.Την ετήσια προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου (ομάδα τροφίμων 1 Κεφαλαίου Α)
2.Την ετήσια προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για την (ομάδα τροφίμων 2
Κεφαλαίου Α)
Β) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 κατόπιν πρόσκλησης του άρθρου 120 παρ.3 του Ν. 4412/2016) λόγω της
δυνατότητας εφαρμογής της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 του Ν. 4412/2016 :
1. Την ετήσια προμήθεια τροφίμων της υπηρεσίας του παιδικού σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ για την (ομάδα τροφίμων 3
κεφαλαίου Β)
2.Την ετήσια προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ (ομάδα τροφίμων 4 Κεφαλαίου Β)
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για μία ή και για
περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας και χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο ανάδοχο.
Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά ομάδα.
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη μιας ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και για τις δύο αναφερόμενες διαδικασίες ανάθεσης ορίζεται η Πλέον Συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά ,βάσει τιμής( χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο ανά ομάδα τροφίμων που θα δοθεί υπολογιζόμενη με
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του
είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία (είδη οπωροπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά , είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου και ελαίων ) και με
τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα υπόλοιπα.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία για την προμήθεια Τροφίμων του Δήμου και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ανέρχεται στο ποσό
των 51.519,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ13% που θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους
προϋπολογισμούς έτους 2021 και 2022 του Δήμου Σκύρου και του νομικού του προσώπου με την επωνυμία:
ΚΟΙΠΑΠ.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% και καλής εκτέλεσης 4%, μόνο για τις ομάδες τροφίμων 1 και 2 του Κεφαλαίου Α της ενιαίας
μελέτης του Δήμου Σκύρου .
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημέρα Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 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.
Στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη ,πλήρης,άμεση και δωρεαν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη
www.promitheus.gov.gr και στο ιστότοπο του Δήμου Σκύρου www.skyros.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σκύρου, και στα τηλέφωνα 2222350319/2222350343 (αρμόδιοι υπάλληλοι
Κοντομανώλη Αμέρισσα και Μανδηλαρά Μερσύνη).
Ο Δήμαρχος Σκύρου
Μαυρίκος Κ. Νικόλαος
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