ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 -12-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 27362/ 10-12-2021
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,
ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, & ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022» (Α.Μ. 169/2021) έχοντας υπόψη τις διατάξεις που
αναφέρονται στην υπ. αρ.πρωτ: 27361 / 10-12-2021 Διακήρυξη του Δήμου και κριτήριο
ανάθεσης:
1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Χαμηλότερη τιμή – Χ.Τ.)
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (τιμή
μονάδας), για το σύνολο των προς προμήθειας ειδών της εκάστοτε Υπηρεσίας,
Ομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί.
2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Ποσοστό έκπτωσης επί του Δ.Π.Τ. –
Ποσοστό έκπτωσης)
Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης
Τιμής Λιανικήςπώλησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τα Δελτία Πιστοποίησης
Τιμών του Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής. Το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης θα πρέπει να είναι ενιαίο για τα είδη της κάθε Υπηρεσίας,Ομάδας, ως αυτές
έχουν καθορισθεί.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 176.220,09
Φ.Π.Α.
:
22.908,72
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
:
7.965,18
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
0,81
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 207.094,80
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Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης :
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΕ
ΑΠΟΡΟΥΣ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, & ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2022»
(Α.Μ. 169/2021) για τις ανάγκες του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν.
Χαλκηδόνας και των Νομικών του προσώπων προϋπολογισμού 207.094,80 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα
που απαιτείται μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των
αγαθών και όχι πέραν του οικονομικού έτους υπογραφής της σύμβασης
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό,
σε ευρώ ,το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ
Φ.Π.Α. , η οποία αφορά το σύνολο των ομάδων της μελέτης.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4782/21 .
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Aπό τις προβλεπόμενες πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας και των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου
Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας , Τμήμα Προμηθειών οδός Δεκελείας 97, Ν.
Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341 και στα τηλέφωνα 213-2049066-67-68, e-mail:
tm_promithion@dimosfx.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 1.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.2: http://www.promitheus.gov.gr,
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
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Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται
η
στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο
377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosfx.gr όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr ).
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του
άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες).
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
27/12/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) 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 παράδοσης περιλαμβάνονται
στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Εισηγητής
Τμ/ρχης
Διευθυντής
Γεν. Γραμ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ
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Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ.
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

