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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ξ Δήκνο Νπινθάζηξνπ - Επξσζηίλεο
Οξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ, κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο), άξζξνπ 27 Μ. 4412/2016 γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ»
(αξηζκφο κειέηεο 120/2020), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 96.644,16€ κε ΦΟΑ 13
& 24%, ε νπνία αθνξά πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη πξψησλ πιψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Δήκνπ θαη ηνπ ΜΟΔΔ «Ηιίαο Ιαηζνχιεο» γηα ην έηνο 2021.
Η δαπάνη τρημαηοδοηείηαι: α) γηα ην Δήκν: ΘΔ. ΟΞΠΞΘ θαη δσξεά θ. JOCHEN
SCHREIER, β) γηα ην Μ.Ο.Δ.Δ. «Ηιίαο Ιαηζνχιεο»: ΘΔ. ΟΞΠΞΘ θαη Ε.Ο. ΑΜΑΟΣΝΗ
ΑΜΘΠΩΟΘΜΞΣ
ΔΣΜΑΛΘΙΞΣ
«ΕΜΑΠΛΞΜΘΡΗ
ΞΘΙΞΓΕΜΕΘΑΙΗΡ
ΙΑΘ
ΕΟΑΓΓΕΚΛΑΘΙΗΡ ΖΩΗΡ».
CPV: 03000000-1 & 15000000-8.
Ισδηθφο NUTS αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηφπνπ εθηέιεζεο: EL652
Ξη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά ζηελ
ειιεληθή γιψζζα, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
ΕΡΗΔΗΡ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, δειαδή έσο 2-11-2020 θαη
ψξα 15:00.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο/ηερληθή
πξνζθνξά: 6-11-2020 θαη ψξα 11:00.
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ΕΡΗΔΗΡ,
ην αξγφηεξν 4 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ξη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα μια ή περιζζόηερες
ομάδες/ή και σποομάδες ειδών ποσ περιλαμβάνονηαι ζηη μελέηη, φκσο γηα φια ηα είδε πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε κία απφ απηέο.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Ξηθνλνκηθνχ Τψξνπ (Ε.Ξ.Τ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΡΔΡ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Οαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Οξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
Ρπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
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Ξη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο.
Ξη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΕΡΗΔΗΡ.
Ιάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, εθφζνλ:
- πθίζηαηαη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.2.3.1 ηεο δηαθήξπμεο
- έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή/θαη ηνπ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ
ην Ρ.Ε.Ο.Ε. γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 2.2.3.2)
- βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 2.2.3.4
- ηνπ έρεη επηβιεζεί κε ηελ Ι.Σ.Α. άξ. 74 λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ
(άξζξν 2.2.3.9).
Ξη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 6 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δελ γίλνληαη απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 1% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ηεο κειέηεο) εθηφο Φ.Ο.Α. ή ίζε κε ην 1%
επί ηνπ επί ηοσ/ηων προϋπολογιζμού/ών ηης/ηων Ομάδα/δων για ηις οποίες θαηαηίζεηαη
πξνζθνξά. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο
θάζε ζχκβαζεο, εθηφο ΦΟΑ θαη δελ απαηηείηαη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ 20.000€.
Δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο έσο 31-12-2021.
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη
ηκεκαηηθά, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ.
νλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πιελ ΦΟΑ θαζψο θαη ηα έμνδα
δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. Οξνθαηαβνιή δελ ρνξεγείηαη.
Ξη πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο αζθνχληαη ελψπηνλ ηεο Α.Ε.Ο.Ο. κέζσ ΕΡΗΔΗΡ, κε ηελ θαηάζεζε παξαβφινπ.
Η αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία 10
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο.
Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΙΗΛΔΗΡ, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Ρ.Η.ΔΗ.Ρ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ
http://www.xylokastro.gov.gr.
Επίζεο ε παξνχζα πεξίιεςε ζα αλαξηεζεί ζην «ΔΘΑΣΓΕΘΑ» θαη ζηνλ
ειιεληθφ ηχπν.
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη νη αληαιιαγέο
πιεξνθνξηψλ, εθηεινχληαη κέζσ ΕΡΗΔΗΡ.
α ηεχρε ηεο κειέηεο, αλαξηψληαη ζην ΕΡΗΔΗΡ θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
ηνπ Δήκνπ Νπινθάζηξνπ – Επξσζηίλεο.
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