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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ-147Α/8-8-16) σε δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΩΝ 2020 ΚΑΙ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 834.812,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, 24% (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: € 738.688,83 ΦΠΑ : 96.123,34). Το κόστος θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των φορέων (Δήμος, ΟΚΥΔΑΝ, ΠΑΟΔΑΝ, ΣΕΠΕΔΑΝ. ΣΕΔΕΔΑΝ).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην τεχνική
περιγραφή, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 9/1715/5-22020 και στην διακήρυξη με αρ. πρωτ. 4853/10-4-2020.
Αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα την συνολικά χαμηλότερη προσφορά
για κάθε υποομάδα ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης για το ελαιόλαδο, τα οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, ψάρια (νωπά και
κατεψυγμένα) 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Για τα είδη των υπόλοιπων υποομάδων τροφίμων (συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος) κριτήριο
κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα
προσφερόμενα τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
και στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα την
παραγωγή, εμπορία ή τη διάθεση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Οι
προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά εγγραφής τους στα αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Η προμήθεια αφορά βάσει των αριθμών αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) τα εξής: 15119000-5,
15221000-3, 15331100-8, 15411110-6, 15511000-3, 15800000-6, 15811000-6.
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Κάθε υποψήφιος στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες υποομάδες
των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού υπό
την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες των ειδών πριν από την εξάντληση
του συμβατικού ποσού, ο κάθε Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος
προαίρεσης (option) μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι την εξάντληση του
συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία 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.
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 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
τροφίμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. Οι ποσότητες των υπό
προμήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες των
φορέων.
Δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση τιμών και ποσοστών εκπτώσεων.
Η προμήθεια των ειδών αφορά τα έτη 2020 και 2021 και οι συμβάσεις θα καταρτισθούν χωριστά για
κάθε Φορέα. Οι συμβάσεις αφού υπογραφούν και πρωτοκολληθούν, θα ισχύουν από την ανάρτησή τους
στο ΚΗΜΔΗΣ και έως και τις 31/12/2021. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν και μετά την ημερομηνία
αυτή, έως και τρεις μήνες πέραν της λήξης τους χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, υπό την
προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση του
συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι την
ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. Εφόσον όμως υπηρεσιακές ανάγκες το
υπαγορεύουν δίδεται η δυνατότητα οι συμβάσεις να παραταθούν χρονικά μετά από κοινή συμφωνία των
συμβαλλομένων, χωρίς σαφή χρονικό περιορισμό ή με χρόνο παράτασης μεγαλύτερο του τετραμήνου, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως ανωτέρω.
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη
διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ιδίου νόμου. Επίσης των δυνατοτήτων τροποποίησης του συμβατικού
αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατόπιν
αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30)
ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου
www.dimosagn.gr (στον πίνακα «προκηρύξεις- διαγωνισμοί»), από τις 13/4/2020.
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
διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:13/4/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15/5/2020 και ώρα 15:00.
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, στις 22/5/2020, ώρα 10:00 πμ από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αγίου Νικολάου.
Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία του Δήμου από το Γραφείο Προμηθειών τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ όλες οι πληροφορίες και οι επικοινωνίες εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε
ηλεκτρονικά στις 10/4/2020 και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς 20-179267-001.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ
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