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Αίγιο 13 /6/2018
Αρ. Πρωτ. : 14097

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Προμήθειας Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών οπωροπωλείου, Ελαιολάδου,
Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και
τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα
αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018 όσον αφορά τις ομάδες ειδών ιχθυοπωλείου,
ειδών αρτοποιείου, ειδών κρεοπωλείου και ειδών πτηνοτροφείου».
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Προμήθειας Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου ,
ειδών οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για
τους παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και
Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018»
όσον αφορά τις ομάδες ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών αρτοποιείου ,ειδών κρεοπωλείου και
ειδών πτηνοτροφείου, προϋπολογισμού 35.297,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ανδρέου Λόντου 34
Ταχ.Κωδ.:25 100
Τηλ.:26910-22978,26910-21320
Telefax:26910-22978,26910-21320
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr & pronoia@aigialeia.gov.gr
Ιστοσελίδα:www.aigialeia.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL 632
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.aigialeia.gov.gr.
3. Κωδικoί CPV

ΟΜΑΔΑ
1. ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
2. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

CPV
15112100-7
15811100-7
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3. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
4. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

03311000-2
15111200-1

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 35.297,01€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
5. Κριτήριο κατακύρωσης:
Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη, ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου είναι το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από
το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας. Για τα είδη αρτοποιείου η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή-ες που θα
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για
επιμέρους ομάδες των προς προμήθεια προϊόντων
6. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Aιγιαλείας,
οδός Νικολάου Πλαστήρα 11, την 26 /6/2018 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00π.μ., ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
7. Δημοσιεύσεις:
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου, σε μία τοπική εφημερίδα και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην
ιστοσελίδα του (www.aigialeia.gov.gr).
Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Παναγόπουλος

