EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σπάρτη 19/08/2015
Αρ. πρωτ.: 24662

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Μαγούλα
Τ.Κ.: 23100 – Σπάρτη
Τηλ: 2731361110
Fax: 2731361124
E-mail: g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών
Προσώπων του έτους 2015, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 197.375,44 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15300000-1)
προϋπολογισμού 5.418,24 €
{ΟΜΑΔΑ Β} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΩΔΙ ΚΟΣ CPV: 03311000-2)
προϋπολογισμού 5.085,00 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15110000-2)
προϋπολογισμού 6.133,35 €
{ΟΜΑΔΑ Δ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15411110-6) προϋπολογισμού
5.842,10 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Δ1 ποσού 4.474,80 € και Δ2 ποσού 1.367,30€)
{ΟΜΑΔΑ Ε} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15511100-4) προϋπολογισμού
46.310,36 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1 ποσού 38.982,22 €, Ε2 ποσού 2.777,36 €, Ε3 ποσού 4.550,78
€)
{ΟΜΑΔΑ ΣΤ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΙ
CPV: 15500000-3 , 15540000-5) προϋπολογισμού 5.957,89 €.
{ΟΜΑΔΑ Ζ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
15810000-9), προϋπολογισμού 4.852,79 €.
{ΟΜΑΔΑ Η} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 158000006, προϋπολογισμού 32.928,24 € (ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Η1 ποσού 19.605,59 € και Η2 ποσού
13.322,65 €)
{ΟΜΑΔΑ Θ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΙ
CPV: 39830000-9, 33700000-7, 33760000-5, 39222100-5, 19640000-4, 39224000-8),
προϋπολογισμού 84.847,47 € (ΥΠΟΟ ΜΑΔΕΣ Θ1 ποσού 30.825,65 €, Θ2 ποσού 2.959,01 €,
Θ3 ποσού 5.386,60 €, Θ4 ποσού 877,11 €, Θ5 ποσού 21.639,43 €, Θ6 ποσού 23.159,67 €)
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Ειδικότερα α) Για τα είδη οπωροπωλείου (Ομάδα
Α), ιχθυοπωλείου (Ομάδα Β), κρεοπωλείου (Ομάδα Γ) και ελαιολάδου (Ομάδα Δ), κριτήριο
κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη νόμιμα διαμορφωμένη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και
β) Για τα υπόλοιπα είδη (Ομάδες Ε, ΣΤ, Ζ, Η, & Θ) κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή επί των ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες
ή υποομάδες των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ή υποομάδας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 4/9/2015 και ώρα 8.00 πμ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/9/2015 και ώρα 15.00 μμ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορά.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr )
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, η
οποία αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας των ειδών τ ης κάθε ομάδας ή υποομάδας για
την οποία επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, εκτός του ΦΠΑ.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr , από την ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο και στην διαδικτυακή
η
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 25 Αυγούστου 2015.
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