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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προκηρύσσει  ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  (ΒΥΣ)  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΣΥΜΠΡΑΞΗ  Π.Ε  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  /
ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ1 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟΡΟΥΣ  (ΤΕΒΑ),  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΗΣ 917.673,80€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ».

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν σύμφωνα και με
το άρθρο 25 του Ν.  4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,  σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών (άρθρο 2.2 της διακήρυξης).

Κριτήριο  κατακύρωσης  αποτελεί  η  συμφερότερη  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής για όλα τα είδη, εκτός από το ελαιόλαδο όπου κριτήριο κατακύρωσης θα είναι
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής
πώλησης  του  δελτίου  τιμών  του  Τμήματος  Εμπορίου  και  Τουρισμού  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Μαγνησίας και Σποράδων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης   www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .    Για  τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  28 - 6  - 2018 και ώρα: 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  3 -  7  - 2018 και ώρα: 15:00μ.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με
την  προσφορά  τους  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 45918/31-5-2018 Διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, η
οποία  ορίζεται  σε  ποσοστό 2% επί  της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης,  μη  συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

Η εγγυητική συμμετοχής απευθύνεται στον Δήμο Βόλου και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 31-1-2019.

 Σε περίπτωση υποβολής προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης  συμμετοχής  υπολογίζεται  σε  ποσοστό  2%  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  των
προσφερόμενων ειδών. 
                 Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΠ1 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ).    

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΒΛΟΩ96-ΕΒΠ



Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.),  αποτελεί  υποέργο  της  ανωτέρω  πράξης  και  είναι  ενταγμένο  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ» με κωδικό MIS 5000124. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων  συμβάσεων  (CPV)  :  03221210-1,  03212211-2,  15851100-9,  15511100-4,  15411110-6,
03211300-6, 15872400-5, 15861000-1, 33711610-6, 39831200-8 και 39832000-3. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα
Προμηθειών  του  Δήμου  Βόλου,  ταχυδρομική  δ/νση  Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου,  αρμόδιοι  υπάλληλοι
Κεχαΐδου  Αρετή,  Ευστρατιάδης  Γεώργιος,  Ρέππος  Κωνσταντίνος,  Καντόλα  Ζηνοβία,  τηλ:2421350106,
2421350177, 2421350119, 2421350165, FAX: 2421097610 

Αντίγραφα  της  διακήρυξης  θα  διατίθενται  στην  Ηλεκτρονική  Διεύθυνση  του  Δήμου  Βόλου
www  .  dimos  volos  .  gr.

Η παρούσα υπογράφεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8428/29-01-2015 απόφαση Δημάρχου
Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ημερομηνία αποστολής  της  διακήρυξης  στην  Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης:  31 / 5  / 2018.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
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