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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μαγούλα
Ταχ. Κωδ: 23100
Πληροφορίες: Γεωργία Κούμαρη
Τηλέφωνο: 2731361116
FAX: 2731361124
e-mail:g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr

Σπάρτη 29/06/2020
Αριθ. Πρωτ: 11709

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2020-2021»
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Σίτιση
μαθητών Μουσικού Σχολείου Σπάρτης 2020 – 2021» με CPV 15894210-6 (Σχολικά Γεύματα) προϋπολογισμό
98.789,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ευαγγελιστρίας 83-91

Πόλη

Σπάρτη

Ταχυδρομικός Κωδικός

23100

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL653

Τηλέφωνο

2731361116

Φαξ

2731361124

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γεωργία Κούμαρη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.promitheus.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.sparti.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης
www.sparti.gov.gr
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
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3. Κωδικός CPV: 15894210-6 (Σχολικά Γεύματα)
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL653
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Η προμήθεια έχει ώς αντικείμενο την σίτιση εκατόν εβδομήντα (170) περίπου μαθητών του Μουσικού
Σχολείου του Δήμου Σπάρτης, για το σχολικό έτος 2020-2021, δηλ. για περίπου εκατόν πενήντα έξι (156)
εργάσιμες ημέρες, καθώς και 80 περίπου μαθητών που θα επισκεφτούν το Μουσικό Σχολείο για περίπου δέκα
(10) ημέρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. 3/2020 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Η σίτιση των μαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (πέντε (5) ημέρες) που είναι
ανοικτά τα σχολεία, σύμφωνα με τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπ. Παιδείας, τις ημέρες που κάνουν
μαθήματα και όχι τις ημέρες εξετάσεων, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την
έναρξη των εξετάσεων. Ο ανάδοχος θα έρχεται σε συνεννόηση καθημερινά με τον Δ/ντή του σχολείου,
προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των προς σίτιση μαθητών.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
7. Χρόνος παράδοσης υλικών – Διάρκεια σύμβασης : Η προς εκτέλεση προμήθεια θα πραγματοποιείται
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την αριθ. 3/2020 Μελέτη, του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και τις σχετικές υποδείξεις του Διευθυντή του σχολείου, με έξοδα και ευθύνη
του προμηθευτή, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των μαθητών του σχολείου. Η διάρκεια της
σύμβασης είναι ίση με την διάρκεια του σχολικού έτους 2020 – 2021.Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να
απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους και είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Εφόσον ανατεθεί η σύμβαση η
ένωση οικονομικών φορέων θα περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού χιλίων
επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.748,48 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δικαίωμα προσφοράς
δίνεται για το σύνολο των ειδών.

20PROC006940445 2020-06-29
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή)
11. Παραλαβή προσφορών:
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
http://www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ
29/06/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
06/07/2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/07/2020 και ώρα
14:00μ.μ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΩΣ 23/07/2020 και ώρα 15:00 μ.μ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/07/2020 και ώρα 11:00
π.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα τριών μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση:
Η παρούσα σύμβασης χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για
την εν λόγω
σύμβαση ποσού 98.789,12 ευρώ βαρύνει τον Κ.Α 70.00-6481.009 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
Δήμου Σπάρτης (ΑΑΥ 508/19-06-2020)
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα
345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α)
περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις:
Η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Δούκας
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