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“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ”

Η Δήμαρχος Σκύδρας

προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της  προμήθειας  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ”, προϋπολογισμού  47.370,44 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου  www.skydra.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής
Υπηρεσίας  του  Δήμου  Σκύδρας, κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Αντικείμενο της σύμβασης:  Η προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των νηπίων
στους Παιδικούς Σταθμούς  και ειδικότερα , είδη παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου ,
είδη οπωροπωλείου (μαναβικής). 
Τόπος  παράδοσης  των τροφίμων  ορίζονται  τα  καταστήματα  –  δομές  του Δήμου
Σκύδρας,  όπου  στεγάζονται  οι  δημοτικοί  παιδικοί  σταθμοί  (Σκύδρας,  Καλής,
Σεβαστειανών, Ριζού, Καλυβίων & Μανδάλου). 

4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας : Η σύμβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της.

5.  Δικαιούμενοι  συμμετοχής:  Γίνονται  δεκτοί  επαγγελματίες  ή  εταιρείες  που
ασχολούνται  με  το  αντικείμενο  που  δημοπρατείται  (εμπόριο  τροφίμων),
εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επιμελητήριο  ή  επαγγελματική  οργάνωση. Οι  λόγοι
αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

6. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά
για  μία  ή  περισσότερες  ομάδες  τροφίμων  (παντοπωλείου,  οπωροπωλείου,
κρεοπωλείου) ή για το σύνολο της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, όμως,  και επί
ποινή αποκλεισμού, η προσφορά τους θα περιλαμβάνει  το σύνολο των τροφίμων
της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/ες καταθέτουν προσφορά. 

9.  Παραλαβή  προσφορών:  Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στο  Δημαρχείο
Σκύδρας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016,  την  ημέρα  Τρίτη,
30/01/2018. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Μέχρι την   30/07/2018

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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12.  Χρηματοδότηση:  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τους  ΚΑ  02.00.60.481.001,
02.00.60.6481.002,  02.00.60.6481.003 του προϋπολογισμού  2018 του ΕΦΑΚΠΠ
Σκύδρας.
 

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία  άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. 

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Σκύδρας.

Η Δήμαρχος Σκύδρας

                                                              

Ιγνατιάδου Αικατερίνη

http://www.promitheus.gov.gr/
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