
                          
 
 
 

                                               A∆Α:  
                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αγρίνιο,  12-2-2016 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ     Αριθµ. Πρωτ.: 8905 
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Προκήρυξη ∆ιεθνή Ανοικτού Ε�αναλη�τικού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες 
�ροσφορές της �ροµήθειας  ειδών σίτισης για τις ανάγκες των Y�ηρεσιών του ∆ήµου 
Αγρινίου και των Νοµικών του Προσώ�ων 2015-2016  . 
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
∆ήµος Αγρινίου, Παλαµά και Μαβίλη 6, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30131, 
τηλ.2641360274 , FAX:2641052543 
2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ταξινόµηση κατά CPV: 15000000-8,15500000-3, 15811100-7, 15820000-2, 15511600-9.  
Ο διαγωνισµός αφορά την �ροµήθεια: 
α. Ειδών σίτισης (Παντο�ωλείου- Αρτο�οιείου) για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α)  �ροϋ�ολογισµού 13.564,52  µε   ΦΠΑ 13%  ,  
β. Ειδών σίτισης ( Κατεψυγµένα  ψάρια/λαχανικά –Γαλακτοκοµικά  είδη –Είδη αρτο�οιείου  
)  για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου Αγρινίου �ροϋ�ολογισµού  
1.546,85Ευρώ  µε  ΦΠΑ 13%  ,  
γ. Ειδών σίτισης ( γάλα εβα�ορέ ) για το Κοινωνικό Παντο�ωλείο της ∆/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγιεινής  του ∆ήµου �ροϋ�ολογισµού  4.806,82 Ευρώ µε ΦΠΑ 
13%. 
Τα  τεχνικά χαρακτηριστικά και οι �οσότητες  αναφέρονται αναλυτικά στις αρίθµ. 73/15-5-
2015 µελέτης της ∆/νσης  Οικονοµικών Υ�ηρεσιών του ∆ήµου.  
Η δα�άνη  θα βαρύνει  τον �ροϋ�ολογισµό  του ∆ήµου και των  Νοµικών Προσώ�ων 
αντίστοιχα.  
3.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 Ηλεκτρονικός δηµόσιος  διεθνής διαγωνισµός, µε σφραγισµένες �ροσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης: 
α. για τις κατηγορίες:  κατεψυγµένα είδη (ψάρια και λαχανικά ),  το µεγαλύτερο �οσοστό 
έκ�τωσης  (χαµηλότερη τιµή-το συνολικό χαµηλότερο κόστος)  ανά οµάδα ή Τµήµα οµάδας ,   
β. για τις   κατηγορίες (είδη �αντο�ωλείου , γαλακτοκοµικά και είδη αρτο�οιείου)  τη 
χαµηλότερη τιµή (το συνολικό χαµηλότερο κόστος)  ανά οµάδα ή Τµήµα οµάδας 
γ. για τα  είδη του  τµήµατος  Γαλακτοκοµικών ειδών  των ΟΜΑ∆ΩΝ Α και ∆ τη χαµηλότερη 
τιµή  ανά είδος.  
4.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η  σύµβαση της �ροµήθειας θα διαρκέσει α�ό την  υ�ογραφή της και για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους.  
Ο  ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσω�α δεν υ�οχρεούνται  στην εξάντληση είτε των 
�οσοτήτων είτε της �ίστωσης  της µελέτης. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσω�α  διατηρεί το 
δικαίωµα να α�ορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες �οσότητες εκ των 
ειδών σύµφωνα  µε  τις  κάθε  φορά  διαµορφούµενες  ανάγκες  του. Εφόσον όµως κριθεί 
σκό�ιµη η �ροµήθεια του συνόλου των �οσοτήτων για κάθε είδος τροφίµου, ο µειοδότης 
υ�οχρεούται να αντα�οκριθεί στην α�αίτηση της Υ�ηρεσίας. 
Ε�ι�λέον  δίνεται  η δυνατότητα  στο ∆ήµο  και στα Νοµικά  Πρόσω�α κατακύρωσης   
µικρότερης   �οσότητας  α�ό αυτή της  µελέτης    σε �οσοστό ως και  50% ,   για τα  είδη    �ου,   
κατά το διάστηµα ως την ολοκλήρωση  της �αρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας ,  θεωρηθεί  
αναγκαία  η �ροµήθεια  τους  για  την  κάλυψη ε�ειγουσών αναγκών.   
Είναι δυνατή η �αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α�ό 
συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, για χρονικό διάστηµα  ως  τριών µηνών,  χωρίς 
υ�έρβαση  �οσοτήτων  και του �ροϋ�ολογισµού  της  µελέτης.  
5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να �αραλάβουν την διακήρυξη και τις τεχνικές  �εριγραφές του 
διαγωνισµού α�ό το α�ό το  Τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου Αγρινίου(οδός Παλαµά & 
Μαβίλη  6 –3ος  όροφος,  τηλ.2641360274), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες .Ε�ίσης το 
σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.agrinio.gr ό�ου �αρέχεται ελεύθερη, άµεση και 
�λήρης �ρόσβαση α�ό την ηµέρα ηλεκτρονικής α�οστολής της �ροκήρυξης στην Υ�ηρεσία 
Ε�ισήµων Εκδόσεων των Ευρω�αϊκών Κοινοτήτων  καθώς και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στο 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.(www.promitheus.gov.gr ) 
6.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) τα φυσικά και νοµικά �ρόσω�α 
β) ενώσεις �ροµηθευτών �ου υ�οβάλλουν κοινή �ροσφορά 
γ) συνεταιρισµοί 
δ) κοινο�ραξίες �ροµηθευτών  
Οι ενώσεις και οι κοινο�ραξίες δεν υ�οχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 
µορφή �ροκειµένου να υ�οβάλλουν �ροσφορά. 
∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό αυτοί �ου στερήθηκαν του δικαιώµατος 
αυτού µε δικαστική α�όφαση ή άλλη διαδικασία �ου �ροβλέ�ει η νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους. 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) α�αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ�ογραφή, χορηγούµενη α�ό 
�ιστο�οιηµένη αρχή �αροχής ψηφιακής υ�ογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή �ύλη www.promitheus.gov.gr.  
2.Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα να υ�οβάλλουν �ροσφορά  για το σύνολο της  
�ροµήθειας ή για µέρος της. 

7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη ∆ιαδικτυακή �ύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
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Μετά την �αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ�άρχει η δυνατότητα 
υ�οβολής �ροσφοράς στο Σύστηµα.  
Ο χρόνος υ�οβολής της �ροσφοράς και ο�οιαδή�οτε ηλεκτρονική ε�ικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α�ό το σύστηµα µε υ�ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην �αρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λε�τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
Γλώσσα σύνταξης των �ροσφορών είναι η Ελληνική. 
8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 
την καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών ήτοι 29-3-2016  και ώρα 10:00 �.µ.  
µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοι�ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. Η α�οσφράγιση των �ροσφορών γίνεται ό�ως �εριγράφεται 
στο άρθρο  19ο  της  αρίθµ.  �ρωτ.8905/2016   διακήρυξης. 
9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Α. Εγγυητική Ε�ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό η ο�οία ανέρχεται σε  2% της ενδεικτικής 
δα�άνης χωρίς Φ.Π.Α. των �ροσφερόµενων  ειδών. 
Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης σε �οσοστό  5%  της συµβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική κατατίθεται �ριν ή κατά την υ�ογραφή της σύµβασης.   
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10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές �ροσφορές ή 
αντι�ροσφορές. 
11.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες  
12.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Τα αναφερόµενα στην αρίθµ. Πρωτ.8905/12-2-2016 διακήρυξη  του διαγωνισµού τους όρους 
της ο�οίας �ρέ�ει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόµενοι . 
13. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Η εκτέλεση της �ροµήθειας διέ�εται α�ό τις διατάξεις της διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ 
Π1/2390/2013, της αριθµ.11389/1993 α�όφασης του Υ�ουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 
του Π.∆. 60/2007  (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) ,του Ν.3463/2006«∆ηµοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας»  και του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» ό�ως  έχουν 
τρο�ο�οιηθεί και ισχύουν σήµερα.  
14.∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η �ερίληψη της �ροκήρυξης του διαγωνισµού  θα σταλεί  για δηµοσίευση στην Ε�ίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρω�αϊκών Κοινοτήτων στις 12-2-2016. Περίληψη της �ροκήρυξης θα 
δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, στο τεύχος 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης καθώς και σε δύο ηµερήσιες και µια 
εβδοµαδιαία  εφηµερίδες του Νοµού σύµφωνα µε το Ν.3548/2007.Ε�ίσης �ερίληψη της 
�ροκήρυξης θα αναρτηθεί στο �ρόγραµµα ∆ιαύγεια,  στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.( 
www.promitheus.gov.gr ) στην ιστοσελίδα www.agrinio.gr καθώς και στο �ίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου  και θα α�οσταλεί σε ε�ιµελητήρια και λοι�ούς φορείς. Τα  έξοδα 
δηµοσίευσης  των  εφηµερίδων (αρχική και ε�αναλη�τική δηµοσίευση) θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

 
 

Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ  
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