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ΑΔΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑΜ:
Αίγιο

7/6/2019

Αρ. Πρωτ. 13272

Δ/νση : ΠΕΤΜΕΖΑ 1
Πληρ. : Τρίτσα Αικατερίνη
Τηλ: 26910 22978
Fax: 2691022978
E-mail: prom@aigialeia.gov.gr

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 2019
όσον αφορά τις ομάδες ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου και ειδών
πτηνοτροφείου».

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου και
ειδών πτηνοτροφείου για τους παιδικούς σταθμούς και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου
Αιγιαλείας για το έτος 2019» προϋπολογισμού
14.744.33€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου Αιγιαλείας Νικολάου
Πλαστήρα 11 (1ος όροφος) στις
19 / 6 /2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη, ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου και πτηνοτροφείο
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.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.744,33 ευρώ και θα βαρύνει τον
κωδικό 15-6481.001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου
Αιγιαλείας.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους
από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.aigialeia.gov.gr. και το κείμενο της
διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
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Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
θα
δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αιγιαλείας.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας Πετμεζά 1 3ος
όροφος
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 26910 22978
Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Παναγόπουλος

