
 
 
 
 
 
                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγρίνιο,13-6-2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ                            Αριθµ. Πρωτ.  40700 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ        
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

 
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
∆ήµος Αγρινίου,  Χαρ. Τρικού�η  10 , Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30131, τηλ.2641360274 
, FAX:2641052543 , NUTS  GR-231  
2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο διαγωνισµός αφορά την �ροµήθεια ειδών σίτισης  για τις ανάγκες της Κοινωφελούς   
Ε�ιχείρησης  ∆ήµου Αγρινίου . 
Ο �ροϋ�ολογισµός της �ροµήθειας  ανέρχεται στο �οσό 37.943,50Ευρώ �λέον του ισχύοντος 
ΦΠΑ 24 % & 13% κατά �ερί�τωση  ήτοι  46.391,04Ευρώ  και χωρίζεται στα  �αρακάτω  
ΤΜΗΜΑΤΑ   ως εξής :  

ΕΙ∆Η  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ  Κ.Ε.∆.Α.  

Α/Α ΤΜΗΜΑ  
ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - 
ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8 22.267,00 4.685,18 26.952,18 

2 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- 
ΧΥΜΟΙ  CPV :15900000-7 12.826,50 3.078,36 15.904,86 

3 
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
CPV:15000000-8 2.850,00 684,00   3.534,00 €  

  ΣΥΝΟΛΑ 37.943,50 8.447,54 46.391,04 
 
 Οι τεχνικές  �ροδιαγραφές και οι �οσότητες αναφέρονται αναλυτικά  στην  αρίθµ.102/2017 
Μελέτη της ∆/νσης  Οικονοµικών Υ�ηρεσιών, οι ο�οίες εγκρίθηκαν µε την αριθ. 107/2017  
α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής, . 
Προσφορές υ�οβάλλονται για ένα η �ερισσότερα Τµήµατα. ∆εν γίνονται δεκτές 
αντι�ροσφορές και σε �ερί�τωση υ�οβολής τους α�ορρί�τονται, ως α�αράδεκτες.  
3.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε  την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 τουΝ.4412/16.  
Κριτήριο για την τελική ε�ιλογή �ροµηθευτή   είναι  η  �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµικής 
ά�οψης �ροσφορά,  α�οκλειστικά   βάσει   τιµής για τι σύνολο των ειδών ανά Τµήµα.  
4.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Η διάρκεια της  σύµβασης  ορίζεται  για  διάστηµα  ως   31/12/2018.   
Είναι δυνατή η �αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α�ό 
συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου �ροµηθευτή και την 
υ�ογραφή της νέας σύµβασης, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4)  
µηνών,  στο µέτρο �ου δεν θα υ�άρξει, κατά το χρόνο της �αράτασης, υ�έρβαση  του �οσού 
της σύµβασης  ως και �εραιτέρω οικονοµική ε�ιβάρυνση του ∆ήµου .  
5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Η �αραλαβή των εγγράφων  της σύµβασης  γίνεται  α�ό την  διαδικτυακή �ύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, ό�ου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 42668 , α�ό 
την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου, στη διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr στην 
διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ► 2017  και, άνευ  αντιτίµου 
, α�ό το  Τµήµα τα Προµηθειών  της ∆/ νσης Οικονοµικών Υ�ηρεσιών ( Παλαµά και Μαβίλη    
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- Αγρίνιο -3ος όροφος τα Tηλ. Ε�ικοινωνίας  2641360274 , fax:2641052543) κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
6.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆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 
7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  
Ο ∆ιαγωνισµός θα �ραγµατο�οιηθεί µε χρήση της �λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της διαδικτυακής �ύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της 

αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) «Τεχνικές λε�τοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».   
Ως ηµεροµηνία έναρξης �αραλαβής των �ροσφορών ορίζεται η 14/6/2017και ώρα 17:00:00 
και η  καταληκτική ηµεροµηνία η  14/7/2017 και ώρα 17:00:00. 
Μετά την �αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ�άρχει η δυνατότητα 
υ�οβολής  �ροσφοράς στο Σύστηµα. 
Τα έντυ�α των �ροσφορών �ρέ�ει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
 Η ηλεκτρονική α�οσφράγιση του (υ�ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»  ορίζεται για τις 20/7/2017 και ώρα 10:00 �.µ.   
9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Κάθε �ροσφορά συνοδεύεται α�ό εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 �αρ. 1 α) του ν. 4412/2016,  για �οσό �ου αντιστοιχεί σε �οσοστό 1% ε�ί της 
εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των �ροσφεροµένων   τµηµάτων . 
Για την υ�ογραφή της σύµβασης α�αιτείται η �αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 72 �αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της ο�οίας ανέρχεται σε �οσοστό 5% ε�ί 
της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται �ριν ή κατά την υ�ογραφή της 
σύµβασης.  
10.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Τα αναφερόµενα στην αρίθµ. �ρωτ: 40700/ 13-6-2017 διακήρυξη  του διαγωνισµού τους 
όρους της ο�οίας �ρέ�ει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόµενοι .  
11. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Η εκτέλεση της �ροµήθειας διέ�εται α�ό τις διατάξεις τα ου Ν. 4412/2016 .  
12.∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Προκήρυξη της �αρούσας σύµβασης α�εστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις  
13/6/2017   στην Υ�ηρεσία Εκδόσεων της Ευρω�αϊκής Ένωσης.  
Το �λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στη διαδικτυακή �ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr, ό�ου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 42668. 
 Περίληψη της  ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευτεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες   και σε δύο   ηµερήσιες   και 
µία    εβδοµαδιαία νοµαρχιακές και το�ικές εφηµερίδες  , σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016, στον ιστότο�ο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  και στη 
διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr  του ∆ήµου Αγρινίου .   
Η δα�άνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύ�ο βαρύνει τον  ανάδοχο   

Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 
  ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ   
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