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∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
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Αρ. Πρωτ.: 10934

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Προκηρύσσει ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική
Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ
Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ», µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης: (α) 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
∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου – Τµήµα Εµπορίου ή άλλου αρµόδιου φορέα όπως
ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για τα είδη κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου,
οπωρολαχανοπωλείου και ελαιολάδου, (β) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις
τιµές της µελέτης (τεχνική έκθεση, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων –
Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός) για τα είδη παντοπωλείου, αρτοποιίας,
κατεψυγµένων λαχανικών, ζαχαροπλαστείου και γαλακτοπωλείου, και (γ) την χαµηλότερη τιµή ανά
µονάδα για το γάλα, µε συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισµό 377.417,60 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τους προϋπολογισµούς των φορέων οικονοµικού έτους 2016 και 2017.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆60/07.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα
στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. (15/07/2016).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Τµήµα
Λογιστηρίου Προµηθειών & Αποθήκης (Γραφείο Προµηθειών & Αποθήκης), κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, στο τηλέφωνο 28313 41041 αρµόδιος υπάλληλος κα Βασιλική Κλαψινού και την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.rethymno.gr
Οι προσφορές θα υποβάλλονται µε τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν νόµιµα
δραστηριότητα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
Η εγγύηση συµµετοχής είναι ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς
ΦΠΑ, ανά οµάδα χωριστά.
Οι Ομάδες του Διαγωνισμού με τα συνολικά ποσά αυτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
αναγράφονται παρακάτω:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου
Ρεθύµνης»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ
Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΙΤΙΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ:

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (13%
& 23%)
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377.417,60

Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε περισσότερους από ένα προσφέροντες.
Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε µία οµάδα ή περισσότερες ή & σε όλες τις οµάδες, του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
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