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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης , προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή ή τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια
τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής
Διακήρυξης και μελέτης, σύμφωνα με τις εξής βασικές διατάξεις:
• Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
• Της Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. »
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεύχος Α΄), η οποία κυρώθηκε με τον
Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και με την οποία ανατίθεται στους δήμους η ανάδειξη
χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους
οργανισμούς αυτών.
για την ανακήρυξη προμηθευτών - χορηγητών για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων του».
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 10-12-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. με την λήξη
παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Σμύρνης`, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις
προμηθευτών που ασκούν το ανάλογο επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 777.493,66 € συμπεριλαμβανομένου
Φ. Π. Α. 13% & 23 %, θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014 του Δήμου.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή 38.875,00 €. Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς
προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό
5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που
αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης και τυχόν επανάληψής της θα βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.
Για τα τεύχη του διαγωνισμού και την με αριθμό 81/2013 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφό της μέχρι και την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου
(Ελευθερίου Βενιζέλου 18 4ος όροφος Τμήμα Προμηθειών ). Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gov.gr
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