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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Ο Διμαρχοσ Παιανίασ προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ. 
Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρει το μεγαλφτερο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ 
του κάκε είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ 
τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 
3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκθπευτικά, κρζατα, πουλερικά και ψάρια και  για τα λοιπά είδθ κριτιριο 
κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ  με τθν 
προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν καλφπτουν τθσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 88 και 117 του Ν.4412/2016. 
Η Προμικεια Ειδϊν Διατροφισ για το ΝΠΔΔ του Διμου και προμικεια Ειδϊν τροφίμων για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Διμου ζτουσ 2019-2020 για τισ ανάγκεσ του Διμου, ζχει προχπολογιςμό 59.924,97 πλζον 
ΦΠΑ (13% + 24%) ιτοι 67.934,85 ευρϊ και κα βαρφνει τουσ  Κωδικοφσ  Αρικμοφσ Εξόδων  (Κ.Α.Ε.) 10-
6481.006, 10-6481.007, 10-6481.008, 10-6481.009, 10-6481.010,  15-6699.007 (CPV: 03221200-8, 03311000-
2, 15100000-9, 15112130-6, 15321000-4, 15411110-6, 15800000-6, 15811100-7, 15982000-5, 15500000-3, 
15884000-8).  
Συμμετζχων που υποβάλλει προςφορά για είδθ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, προςκομίηει εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ. 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά με ποινι αποκλειςμοφ: 
για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι και το ςφνολο των κατθγοριϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε,  Ζ & Η) που αφοροφν το 
Ν.Π.Δ.Δ. του Διμου & το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Διμου ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ & τθν μελζτθ του 
Διμου Παιανίασ. 
Σθμειωτζον κα υπογραφοφν ςυμβάςεισ: 
ςτον Ν.Π.Δ.Δ. του Διμου για τισ κατθγορίεσ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) και ςτον Διμο για τισ κατθγορίεσ (Ζ,Η). 
Επίςθσ ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα ελαιόλαδα(Α3, Ζ2), οπωροκθπευτικά(Β), κρζατα(Γ2, Η), 
πουλερικά(Γ1) και ψάρια(Δ), οι προςφζροντεσ κα πρζπει να προςφζρουν ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) ςτο 
ςφνολο τθσ κατθγορίασ που προςφζρουν, 
ενϊ ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα λοιπά είδθ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.  
Όλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ ςυμπλθρϊνονται μόνο αρικμθτικά ςφμφωνα με το ζντυπο 
προςφοράσ. 
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί, όλοι οι προμθκευτζσ μζλθ του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου 
Ελλάδοσ και Ελλινων καταςκευαςτϊν αλλοδαποί εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 
ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ καταλόγουσ, νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, ςυνεταιριςμοί ι 
ενϊςεισ προμθκευτϊν, διακζτοντασ όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ του 
Διμου. 
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτο πρωτόκολλο του Διμου, Καραολι & Δθμθτρίου 
38Α-Τ.Κ. 19002, μζχρι τθν 07/10/2019 και ϊρα 13:00μ.μ. Οι προςφορζσ μπορεί να κατατίκενται επίςθσ 
απευκείασ ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ζωσ 11.00 π.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται για οποιαδιποτε πλθροφορία  ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του 
Διμου κακθμερινά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ ςτα τθλ.213 20 30721 . Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ 
και τθσ αρ.1/2019 μελζτθσ του Ν.Π.Δ.Δ ζχει αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Διμου Παιανίασ www.paiania.gov.gr.  
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, τθν 08/10/2019, θμζρα Τρίτθ, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου και ϊρα 
11:00( ϊρα λιξθσ παραλαβισ των προςφορϊν) από τθν αρμόδια επιτροπι. 
  
Να δθμοςιευκεί  ςτθν εφθμερίδα           Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
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«ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» 
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