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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου  -ροκηρύσσει 

ηλεκτρονικό , άνω των ορίων,  ανοικτό  διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
27 του  Ν.4412/2016 , µε σφραγισµένες %ροσφορές  για  την  %ροµήθεια   ειδών σίτισης   
για τις ανάγκες των Υ%ηρεσιών του ∆ήµου , %ροϋ%ολογισµού  316.497,56 Ευρώ 
συµ%εριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 13% & 24% κατά %ερί%τωση .  
Αναθέτουσα  αρχή  είναι  ο ∆ήµος  Αγρινίου (Ταχ. ∆/νση :Χαρ. Τρικού%η 10 –
ΤΚ30131Αγρίνιο , EL631 ) µε αρµόδιο για %ληροφορίες  : Σταύρου ∆ήµητρα , 
τηλ./fax:2641360274 /2641052543 , e-mail: dagrpromithion@agrinio.gr 
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι  η %ροµήθεια  των ειδών των %αρακάτω   Τµηµάτων  µε 
τον αντίστοιχο  κωδικό ειδών (CPV)  : 
ΟΜΑ∆Α 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
A/A TMHMA  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΠΟΣΟ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  

1 
ΤΜΗΜΑ1 :  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- CPV 
15000000-8)  1.784,33 35,69 

2 ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΑ  CPV:15411000-2 368,04 7,36 

3 

ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - CPV15500000-3 

735,83 

14,72 

4 
ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ / 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ-            CPV:15000000-8 

569,50 
11,39 

5 
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  -
CPV15110000-2   

1.568,66 
31,37 

6 ΤΜΗΜΑ 6 :  ΧΥΜΟΙ - CPV15900000-7 82,50 1,65 

7 
ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΑ -
ΛΑΧΑΝΙΚΑ)-  CPV:03220000-9 567,75 11,36 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 1: 5.676,61 113,53 
ΟΜΑ∆Α 2:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

A/A TMHMA  ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  

1 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-
ΖΥΜΑΡΙΚΑ -CPV15000000-8  29.500,00 590,00 

2 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΣΠΡΙΑ -
CPV15000000-8  18.400,00 368,00 

3 
ΤΜΗΜΑ 3 :  ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -
CPV15000000-8  31.512,00 630,24 

4 
ΤΜΗΜΑ 4: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  -
CPV:15511000-3 4.800,00 96,00 
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5 
ΤΜΗΜΑ 5:  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ   CPV:15112130-6 24.800,00 496,00 

6 
ΤΜΗΜΑ 6:  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΚΡΕΑΣ -CPV:15113000-3 85.806,00 1.716,12 

7 
ΤΜΗΜΑ 7:  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΝΩΠΟ 
ΚΡΕΑΣ  ΑΡΝΙ -       CPV:15115100-8 69.216,00 1.384,32 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 2: 264.034,00 5.280,68 
ΟΜΑ∆Α 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  &  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018  
A/A TMHMA  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΠΟΣΟ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  

1 
ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - 
CPV:15000000-8 3.977,50 79,55 

2 
ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ –  
CPV: 15811000-6 1.250,00 25,00 

3 
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΟΤΑ                                       
CPV:   15900000-7 720,00 14,40 

4 
ΤΜΗΜΑ 4  : ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ – 
 CPV :15894400-5  2.250,00 45,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 3 :  8.197,50 163,95 
   ΣΥΝΟΛΑ  ΟΜΑ∆ΩΝ 1-3 277.908,11 5.558,16 

 
Οι τεχνικές   %ροδιαγραφές   και τα είδη  κάθε Τµήµατος  αναφέρονται αναλυτικά  στην  
αρίθµ.187/2017  Μελέτη    της  ∆/νσης  Οικονοµικών  Υ%ηρεσιών.  
Η  δα%άνη  ,  θα βαρύνει τον    %ροϋ%ολογισµό του  ∆ήµου  έτους 2017 και 2018  α%ό  ίδια 
έσοδα του ∆ήµου  ( είδη  σίτισης   για το  Κοινωνικό Παντο%ωλείο   και  για  τις 
α%οκριάτικες  εκδηλώσεις   και τις  εκδηλώσεις για τα  ΚΟΥΛΟΥΜΑ)   και α%ό   
χρηµατοδότηση  του  Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑ∆Α 2014-2020  ( είδη  σίτισης   για τον Ξενώνα  
Φιλοξενίας  Γυναικών )  . 
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η   %λέον συµφέρουσα α%ό οικονοµική ά%οψη %ροσφορά  
βάσει τιµής η ο%οία εκφράζεται ως :Α.  τη χαµηλότερη τιµή για  το σύνολο των  ειδών των 
Τµηµάτων %ου αφορούν :  είδη %αντο%ωλείου- είδη αρτο%οιείου –γαλακτοκοµικά και 
τυροκοµικά είδη - %οτά, ,χυµοί)  και  Β.  το µεγαλύτερο %οσοστό έκ%τωσης (σε ακέραιες 
µονάδες) ε%ί τοις εκατό (%) , για  το σύνολο των  ειδών των Τµηµάτων %ου αφορούν 
:έλαια –είδη κρεο%ωλείου-είδη ο%ωρο%ωλείου –κατεψυγµένα αλιεύµατα  & λαχανικά ),  
στη τιµή %ου %ροκύ%τει α%ό το  εκδιδόµενο δελτίο %ιστο%οίησης τιµών του Τµήµατος 
Εµ%ορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,κατά την ηµέρα %αράδοσής τους .   
 Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο των ειδών  ενός ή %ερισσότερων  Τµηµάτων.  
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές %ροσφορές ή αντι%ροσφορές. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µέσω της %λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και της ∆ιαδικτυακής %ύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. Η καταληκτική ηµεροµηνία %αραλαβής 
των %ροσφορών είναι η  7/12/2017 και ώρα 17:00. Μετά την %αρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ%άρχει η δυνατότητα υ%οβολής %ροσφοράς στο Σύστηµα.  
Γλώσσα σύνταξης των %ροσφορών είναι η Ελληνική. 
Προκήρυξη της %αρούσας σύµβασης α%εστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις   
2/11/2017  στην Υ%ηρεσία Εκδόσεων της Ευρω%αϊκής Ένωσης.  
Το %λήρες κείµενο της  διακήρυξης καταχωρείται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ και η %αρούσα   στο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  
Παρέχεται ελεύθερη, %λήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική %ρόσβαση σε όλα  τα  
έγγραφα της σύµβασης  α%ό  την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : 
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www.cityofagrinio.gr  και στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  - 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ► 2017 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της %αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά %ρόσω%α και, σε %ερί%τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, %ου 
είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρω%αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες %ου έχουν υ%ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό %ου η υ%ό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύ%τεται α%ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες %ου δεν εµ%ί%τουν στην %ερί%τωση γ΄ της %αρούσας %αραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή %ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ%εριλαµβανοµένων και των %ροσωρινών 
συµ%ράξεων, δεν α%αιτείται να %εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή  για την 
υ%οβολή %ροσφοράς.  
Για τη  συµµετοχή στο διαγωνισµό  α%αιτείται  εγγυητική ε%ιστολή συµµετοχής στο 
διαγωνισµό   το %οσό της  ο%οίας  ανά Τµήµα  αναφέρεται  στον %αρα%άνω %ίνακα . 
Η ηλεκτρονική α%οσφράγιση των %ροσφορών θα %ραγµατο%οιηθεί  στις  13/12/2017  και 
ώρα 10:00 %.µ.  µέσω των αρµόδιων %ιστο%οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής.   
Ο χρόνος %αράδοσης των  ειδών ορίζεται  σε   δέκα (10) ηµέρες α%ό την %αραγγελία  σε 
α%οθηκευτικό χώρο του ∆ήµου . Τα %ρος %ροµήθεια είδη , καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύς  των 
συµβάσεων,    θα %αραδίδονται   τµηµατικά ή στο σύνολό τους  ,  ανάλογα µε τις  ανάγκες   
των  Υ%ηρεσιών του ∆ήµου .  
Κατά τα  λοι%ά  ισχύουν  τα αναφερόµενα στην αρίθµ. %ρωτ. 76001/2-11-2017 ∆ιακήρυξη  
του διαγωνισµού τους όρους της ο%οίας %ρέ%ει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόµενοι . 

 

 

Ο    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ  
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