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Προς : κάθε ενδιαφερόμενο
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της «Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Αλίμου» για (Είδη Παντοπωλείου & Είδη Αρτοποιείου).
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 42/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου &
είδη αρτοποιείου), (CPV 15800000-6, 15612500-6), με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε .
Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη:
1. Είδη Παντοπωλείου (Υποομάδα Α1΄), CPV 15800000-6
2. Είδη Αρτοποιείου (Υποομάδα ΣΤ1 & ΣΤ2), CPV 15612500-6
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Υποομάδα Α.1 & Υποομάδα ΣΤ1 & Υποομάδα ΣΤ2)
ανέρχεται στο ποσό 98.304,39 € εκ των οποίων 86.953,00 € είναι για την προμήθεια
και 11.351,39 € είναι για το Φ.Π.Α, και αναλυτικότερα :
ΟΜΑΔΑ – ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 13% ΔΑΠΑΝΗΣ
23%
(€)

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΜΕ
Φ.Π.Α. 13%

63.828,00

8.297,64

72.125,64

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.1
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
13%

22.650,00

2.944,50

25.594,50

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.2
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
23%

475,00

109,25

584,25

86.953,00

11.351,39

98.304,39

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ :

Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
υποβάλλετε τις προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 22427/2015 διακήρυξη (η οποία
επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα
ζητούμενα δικαιολογητικά.
Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθμ. πρωτ : 22427/2015 διακήρυξη.
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας: το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%)
στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης :
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/02/2016
ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:00
πμ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24/02/2016
ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:00
πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου οδός Αριστοτέλους 53, τηλέφωνα : 2132008112,
2132008111, fax : 2132008143.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γρ. κ.Δημάρχου
2. Γρ. κ.Γεν.Γραμματέα
3. Γρ.κας.Αντιδημάρχου Τ.Υ
4. Δ.Τ.Υ.
5. Αρχείο Γ1

