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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την
προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 8. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΟΚΥΔΑΝ» της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού για την ομάδα αυτή 9.114,12 ευρώ (καθαρή αξία 7.794,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ
13%, 23% 1.320,12 ευρώ).
Το κόστος θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του ΟΚΥΔΑΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες
του συνόλου των ειδών της ομάδας των ειδών αρτοποιίας. Αναλυτικά, τα προς προμήθεια είδη
περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνημμένες στη διακήρυξη αρ. 18965/15 τεχνικές
προδιαγραφές με αριθμό 96/15724/06-10-15.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης.
Κριτήριο κατακύρωσης για τα 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.
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους
τροφίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η προμήθεια των ειδών αφορά το έτος 2016 και οι συμβάσεις θα καταρτισθούν χωριστά για
κάθε φορέα.
Ο ΟΚΥΔΑΝ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης και πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της
μελέτης, μπορεί να ζητήσει:
- αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 20%
- ή/ και παράταση σύμβασης προμήθειας έως και τρεις μήνες πέραν της λήξης της,
υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση των ποσοτήτων και η παράταση της σύμβασης δεν θα
επιφέρει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας, στην οποία έχει
συνυπολογιστεί το ποσό του δικαιώματος προαίρεσης. 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. Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα για
ορισμένες περιόδους να διακόπτουν προσωρινά και για μικρό χρονικό διάστημα τη χορήγηση του
γάλακτος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 18-03-2016, 16:00
μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22-03-2016, 23:55 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την Τρίτη 29-03-2016 και ώρα 09:30 π.μ.
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Για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμμένα στα
οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων.
Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα
αυτά. Επίσης απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αγίου Νικολάου, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ,
δαπάνης των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 περ. Β της
διακήρυξης αρ. 18965/15 και ισχύος τουλάχιστον μέχρι 26-08-2016.
Οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ της
υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του ΟΚΥΔΑΝ, με τον οποίο θα
υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση, για ποσό ίσο με το 1% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τα προς προμήθεια είδη
βρίσκονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 28410-89923.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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