ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/8/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ:16715/5-8-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής για τη σύμβαση με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΝΟΣ (01) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022»
Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη σύμβαση με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (01) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» (Α.Μ. 124/2021), έχοντας
υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δήμου, με κριτήριο
κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά
τμήμα - ομάδα.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια Τηλέφωνο: 2132049067,068
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμ.Προμηθειών
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α : 290.017,68€
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι προμήθεια
τροφίμων, αναλωσίμων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, για χρονικό
διάστημα 12 μηνών που καλύπτει τα έτη 2021-2022

Διάρκεια σύμβασης- χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ξεκινά από την
υπογραφή της σύμβασης και έχει ισχύ 12 μηνών .
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ,
συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να
είναι ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν από το
διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την απόφαση
κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης
αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. Θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της
σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα (4) % επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης και όχι επί της εκάστοτε συμβατικής αξίας. Ο χρόνος λήξης της
εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οι
ανάδοχοι των προμηθειών θα κληθούν για την υπογραφή των συμβάσεων με το
Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και εντός δέκα(10) ημερών.
Οι υπογράφοντες τις συμβάσεις ανάδοχοι προμήθειας των ανωτέρω ειδών πρέπει
απαραίτητα να έχουν υπόψη τους, ότι τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της
παραχθείσας προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία διατηρεί
το δικαίωμα να μην προβεί στην παραλαβή του είδους και η εγγυητική επιστολή
καλής εκτελέσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι σε βάθος 12 μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/09/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
11:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: 4 μήνες
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών
περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
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