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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αιγάλεω

1/9/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Αρίθμ. Πρωτ.: 30164

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, για την
προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης 157.400,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή:
1. για τα είδη κρεοπωλείου, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τις %) επί της μέσης
λιανικής τιμής, όπως διαμορφώνεται ανά περίοδο με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας
υπηρεσίας (Τμήμα Εμπορίου) της Περιφέρειας Αττικής
2α. για τα είδη παντοπωλείου (πλην των ειδών “Αυγά” και “Ελαιόλαδο”) , με την χαμηλότερη
τιμή προσφοράς,
2β. για τα είδη παντοπωλείου “Αυγά” και “Ελαιόλαδο”, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
(επί τις %) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως διαμορφώνεται ανά περίοδο με τα δελτία πιστοποίησης
τιμών της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εμπορίου) της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται
στις 18/9/15 και ώρα 10.00 π.μ.. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ορίζεται στις 24/9/2015 και ώρα 14.00μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 30/9/2015 και
ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για:
1. Τα “ΤΡΟΦΙΜΑ” στο σύνολό τους.
2. Μέρος αυτών όπως παρακάτω:
α) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού δαπάνης 11.715,84 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)
β) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού δαπάνης 145.684,12 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς το
ΦΠΑ) δηλαδή για τα “ΤΡΟΦΙΜΑ” στο σύνολό τους, 2.785,84 ευρώ και για μέρος της
προϋπολογισθείσας δαπάνης (των ειδών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν), όπως
παρακάτω:
1) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 207,36 ευρώ
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2) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 2.578,48 ευρώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των
Τεχνικών Προδιαγραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της
Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, 1 ος όροφος επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ:
2132044874-875
Η Διακήρυξη της περίληψης, θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγάλεω στη διεύθυνση www.egaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων)
Κοινοποίηση:
1.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 7, Αθήνα)
2.Εμπορικό

»

»

Πειραιά (Λουδοβίκου 1, Πειραιάς)

3.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 18, Αθήνα)
4. Βιοτεχνικό

»

» Πειραιά (Καραϊσκου 111, Πειραιάς)

5.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (Πανεπιστημίου 44, Αθήνα)
6. Επαγγελματικό

»

» Πειραιά (Αγ. Κων/νου 3, Πειραιάς)

Εσωτερική Διανομή:
1.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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