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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
έτους 2017
Είδος Αναθέτουσας Αρχής ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ταχ. διεύθυνση Ρ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7, Πόλη ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤK 72100, Κωδικός ΝUTS EL 432 (Λασίθι, Κρήτη), Τηλέφωνο +30 28410 89923, Φαξ +30 28410 89939,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο zampagkalou@dimosagn.gr Αρμόδιος για πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών:
Ζαμβία Παγκάλου Ταχυδρομική διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών ΓΟΥΡΝΙΩΝ 13 ΚΑΙ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τ.Κ. 72100 Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.dimosagn.gr/, Κωδικός Αναθέτουσας
Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ 6195. Η αναθέτουσα αρχή είναι ΟΤΑ και έχει ως αντικείμενο Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Η προκηρυσσόμενη διαδικασία αφορά την από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, από τις
εξής αναθέτουσες αρχές/ φορείς: Δήμος Αγίου Νικολάου, ΟΚΥΔΑΝ, ΠΑΟΔΑΝ.
Η προμήθεια αφορά τα εξής CPV (αναφέρεται η εκτιμώμενη αξία σύμβασης προ ΦΠΑ σε ευρώ ανά cpv):
15119000-5 €24.281,00 , 15221000-3 €8.395,00, 15331100-8 €25.100,70, 15411110-6 €5.994,80, 155111000-3
€43.762,10, 15800000-6 €56.831,68, 15811000-6 €5.723,00.
Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.dimosagn.gr από τις 14-04-2017.
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αγίου Νικολάου και του ΠΑΟΔΑΝ
που δικαιούται την παροχή, καθώς και τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του ΟΚΥΔΑΝ. Η παράδοση των
ειδών θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις των φορέων. Αναλυτικά για την παράδοση των ειδών ισχύουν
τα οριζόμενα στις με αρ. 15/1955/09-02-2017 τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 194.159,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %, 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €170.088,28 ΦΠΑ: 24.071,66). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στις συνημμένες στη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές με
αριθμό 15/1955/09-02-2017. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις των οικείων Κ.Α. του προϋπολογισμού των
φορέων έτους 2017.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (αναφέρεται η εκτιμώμενη αξία σύμβασης προ ΦΠΑ
σε ευρώ ανά τμήμα): ΟΜΑΔΑ 1. ΠΡΟΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.Α. 6063.01 € 43.418,25, ΟΜΑΔΑ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΟΔΑΝ Κ.Α. 6063.02 € 343,85, ΟΜΑΔΑ 3. ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΚΥΔΑΝ
Κ.Α. 15.6481 € 56.831,68, ΟΜΑΔΑ 4. ΠΡΟΜ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΚΥΔΑΝ Κ.Α. 15.6481 € 5.994,80, ΟΜΑΔΑ 5. ΠΡΟΜ.
ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΚΥΔΑΝ Κ.Α. 15.6481 € 25.100,70, ΟΜΑΔΑ 6. ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΚΥΔΑΝ
Κ.Α. 15.6481 € 8.395,00, ΟΜΑΔΑ 7. ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΚΥΔΑΝ Κ.Α. 15.6481 € 24.281,00, ΟΜΑΔΑ 8.
ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΟΚΥΔΑΝ Κ.Α. 15.6481 € 5.723,00. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του συνόλου των ειδών ή για το σύνολό

-1-

ΑΔΑ: Ψ6ΝΣΩΚΨ-Τ3Ζ

τους ανά φορέα. Ειδικά για τον ΟΚΥΔΑΝ, μπορεί να υποβληθεί προσφορά για το σύνολο των τροφίμων του
φορέα ή για το σύνολό τους ανά ομάδα τροφίμων.
Η προμήθεια των ειδών αφορά το έτος 2017 και οι συμβάσεις θα καταρτισθούν χωριστά για κάθε φορέα. Ο
κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει παράταση σύμβασης προμήθειας έως και τρεις μήνες πέραν της
λήξης της, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν θα επιφέρει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας
δαπάνης του διαγωνισμού. Εφόσον ο φορέας ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο προμηθευτής
υποχρεούται να το αποδεχθεί και να εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με
αυτούς της αρχικής σύμβασης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα και ανάλογα με τις προκύπτουσες
ανάγκες του να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού
ποσού. Επισημαίνεται ότι οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή, παρά μόνο εφόσον τους ανατεθεί σύμβαση. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και οι συμμετέχοντες απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων ελέγχονται κατά προτεραιότητα για την τήρηση των υποχρεώσεών τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα τη συνολικά χαμηλότερη προσφορά για
κάθε ομάδα ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της διακήρυξης. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των ειδών της ομάδας ή των
ομάδων που επιλέγει ο προσφέρων. Κριτήριο κατακύρωσης για το ελαιόλαδο, τα οπωροκηπευτικά, κρέατα,
πουλερικά, ψάρια και είδη αρτοποιίας θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εμπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η
χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφέροντες απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές, τυχόν ενστάσεις και αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Με την
προσφορά τους υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως προκαταρκτικό
αποδεικτικό της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων τους και την κάλυψη των
όρων συμμετοχής από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Όμως τα πιστοποιητικά θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και έναρξης υποβολής
προσφορών ορίζεται η 14-04-2017 ώρα 17:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο
σύστημα είναι η 07-05-2017 ώρα 23:55. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της
προσφοράς προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα στην αναθέτουσα αρχή (Γραφείο
Πρωτοκόλλου, οδός Γουρνιών 13 και Γιαμπουδάκη, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, Ισόγειο), σε έντυπη μορφή και
σε σφραγισμένο φάκελο, όσα από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» θα γίνει ηλεκτρονικά στις 12-05-2017 και ώρα 11 πμ από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο
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σύστημα επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας η συνεδρίαση
αναβάλλεται για την ίδια ώρα, τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή
είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Σε
περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.
Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί
τους.
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αγίου Νικολάου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% (ένα τοις εκατό), επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης
των προσφερομένων ειδών με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η
κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του κάθε φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση, για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%)
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά,
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά
κατόπιν γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική.
Η πληρωμή του αναδόχου, λόγω των τμηματικών παραδόσεων, θα γίνεται τμηματικά, με την εξόφληση του
100% της αξίας του μέρους των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους
φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύουν, με βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία
πληρωμής του, πλην του ΦΠΑ.
Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία στους αναδόχους, ανάλογα με την αξία του
τμήματος του διαγωνισμού που κατακυρώθηκε σε έκαστο εξ αυτών. Την υποχρέωση της δαπάνης για
δημοσίευση, θα την έχει ο Δήμος για τις ομάδες του διαγωνισμού όπου δεν θα υπάρξει ανάθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ
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