
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, βάςει τθσ υπ. Αρικμ. 539/2015 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 
προκθρφςςει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεκνι Διαγωνιςμό για τθν προμικεια τροφίμων και τθν παροχι 
αυτϊν  μζςω των Κοινωνικϊν Παντοπωλείων των Διμων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,  ςε 
άςτεγουσ και άτομα που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ ςτζγθσ, οι οποίεσ δεν εξαςφαλίηουν δυνατότθτα 
κακθμερινισ ςίτιςθσ και διατροφισ, για το ζτουσ 2015, με κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) για κάκε είδοσ τροφίμου που υπάγεται ςε κακεςτϊσ 
διατίμθςθσ και τθν χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των λοιπϊν ειδϊν, 
προχπολογιςμοφ ζωσ Διακόςιεσ Πενιντα Χιλιάδεσ ευρϊ (250.000,00€)  ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Π.Α. 13%. Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, Κ.Α.Ε. 
151.1411.01.1239, με χρθματοδότθςθ από το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Πρόνοιασ, βάςει τθσ από 07.11.2014 προγραμματικισ ςφμβαςθσ . 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, µζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφµφωνα µε τα αναφεροµζνα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013) “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)” και ςτο Π∆ 60/2007. Η 
θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ θμζρα Δευτζρα, 13/07/2015 και ϊρα 
09:00 π.μ. και θμερομθνία λιξθσ υποβολισ θ θμζρα Δευτζρα, 20/07/2015 και ϊρα 13:00 μ.μ.. Μετά 
τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει θλεκτρονικά, τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι τθν θμζρα Παραςκευι 24/07/2015 και 
ϊρα 10:00 π.μ από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. Ο 
διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον ςαράντα (40) θμερϊν, από τθν 
επόμενθ τθσ θμερομθνίασ θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ, ςτθν 
Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (TED). Για τα πλιρθ τεφχθ του 
διαγωνιςµοφ κα παρζχεται άμεςθ, ελεφκερθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο τθσ Περιφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μία ι 
περιςςότερεσ ομάδεσ τροφίμων ι για το ςφνολο των ομάδων τροφίμων.   
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Προμθκευτζσ) απαιτείται 
να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφµενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). Η ςυμμετοχι ςτο 
διαγωνιςμό απαιτεί εγγυθτικι ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 2% επί τθσ ςυνολικά προχπολογιςκείςασ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 13%), ι τθσ αναλογικά προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ/των 
ομάδασ/ων για τθν/τισ οποία/εσ υποβάλλουν προςφορά, (άρκρο 157 παραγρ. 1α του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ τ.Αϋ 160/08‐08‐14) και τθσ παραγράφου 1.2.3 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Π1/2390/13). Η εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε µορφι αρχείου .pdf και 
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν αρµόδια Υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςµοφ ςε ζντυπθ µορφι 
(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θµερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ. 
Τα αιτιµατα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ 
(Διακιρυξθσ και Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ 
µζςω τθσ ∆ιαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
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