ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρέθυµνο, 23-12-2014
Αριθµ πρωτ.:34226
Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισµού
Για την προµήθεια τροφίµων (ειδών παντοπωλείου, ιχθυοπωλείου – κατεψυγµένων,
οπωρολαχανοπωλείου, γαλακτοπωλείου) για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και
Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» και την «Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου
Ρεθύµνης» (ΚΕ.∆Η.Ρ.)
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ,
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.∆.∆.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΚΑΙ
ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕ.∆Η.Ρ.) ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015 ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ
122.943,27 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 23%).
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
1. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί της εκάστοτε ισχύουσας νόµιµα
διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης,
όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα είδη τροφίµων των οποίων
οι τιµές τελούν σε καθεστώς διατίµησης, ήτοι
Είδη ιχθυοπωλείου - κατεψυγµένα – Οπωρολαχανικά – Ελαιόλαδο
2. ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για τα είδη τροφίµων που είναι εκτός διατίµησης, ήτοι
Είδη παντοπωλείου - γαλακτοκοµικά είδη - κατεψυγµένα
πρωτίστως σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (λάδι, ζυµαρικά, όσπρια, γάλα, ρύζι, καφέ
ελληνικό) και σε περίπτωση ίσης τιµής προσφοράς, στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, η
οικονοµικότερη προσφορά του συνόλου των προϊόντων ανά κατηγορία για την οποία
υποβάλλεται προσφορά.
Η δαπάνη προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους των συγκεκριµένων Νοµικών
Προσώπων (συγκεκριµένα το ποσό των 92.780€ σε βάρος του προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης», 30.163,27€ σε βάρος του
προϋπολογισµού της «Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ρεθύµνης» (ΚΕ.∆Η.Ρ.). Οι
προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισµού την προµήθεια όλων των ειδών της
συγκεκριµένης κατηγορίας ή κατηγοριών για την οποία υποβάλλεται προσφορά.
Συγκεκριµένα πρόκειται για τις εξής κατηγορίες:
Α. Είδη παντοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισµού 64.389,27€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Ρεθύµνης.
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Β. Είδη ιχθυοπωλείου – κατεψυγµένα: Ενδεικτικού προϋπολογισµού 11.180€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του
∆ήµου Ρεθύµνης.
Γ. Είδη οπωρολαχανοπωλείου: Ενδεικτικού προυπολογισµού 35.519€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του
∆ήµου Ρεθύµνης.
∆. Είδη γαλακτοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισµού 11.855€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ για τις δοµές των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Ρεθύµνης
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Ρεθύµνης. Οι συµβάσεις θα υπογραφούν από το Ν.Π.∆.∆.
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» και/ή την «Κοινωφελή
Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης» (ΚΕ.∆Η.Ρ.) ανάλογα µε τις ποσότητες τις οποίες έκαστο
νοµικό πρόσωπο έχει αιτηθεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση: Όλα τα είδη να είναι άριστης ποιότητας.
Γλώσσα: Ελληνική
Νόµισµα: Ευρώ
Παραλαβή των υλικών: Η παραλαβή των συγκεκριµένων ειδών θα γίνεται τµηµατικά στις
αντίστοιχες δοµές των Νοµικών Προσώπων.
Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή της αξίας των προµηθειών της παρούσης θα γίνεται µετά
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής.
Χρονικό διάστηµα ισχύος της προσφοράς: Ένα έτος µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης
για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» και την
«Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης» (ΚΕ.∆Η.Ρ.)
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09 (4-9-2009) οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή κατά αντιστοιχία µε την
κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες αναδείχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνης επί
της οδού Κουντουριώτη 80 στο Ρέθυµνο στις 12 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
10.15 π.µ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και
όσες προσφορές κατατεθούν θεωρηθούν εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Αµέσως µετά θα
ακολουθήσει η διαδικασία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και αµέσως µετά των
οικονοµικών προσφορών.
Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά κατηγορία ή κατηγορίες που θα
υποβληθεί προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α., µέχρι την ∆ευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα
10.15 πµ.
Πληροφορίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις
ηµέρες ∆ευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 7.30 έως 15.30 από το Γραφείο Προµηθειών του
∆ήµου Ρεθύµνης. Αρµόδια υπάλληλος: Παπαδάκη Αικατερίνη. ∆ιεύθυνση: Άδελε Ρεθύµνης.
Τηλέφωνο: 2831020468 (εσωτ. 20), 2831341026.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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