ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
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NUTS: EL642
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ΠΡΟΣ:
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:
Προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Ερέτριας
και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021 συνολικού προϋπολογισμού
«20.090,57» € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ο Δήμος Ερέτριας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τροφίμων & λοιπών
ειδών παντοπωλείου Δήμου Ερέτριας και των Νομικών του Προσώπων του για το
έτος 2021 ή μέχρι της εξαντλήσεως των ποσών κατά τα οριζόμενα στην υπ. αρ.
207/2021 ΜΕΛΕΤΗ
και στο υπ΄αρ. 208/2021 πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» (ΑΔΑΜ 21REQ008506588) που
αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 , 121 και 120.
1. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί οι κάτωθι
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ανά υπηρεσία:
 Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»
I. Α-55/211/22.04.2021 ΑΔΑΜ 21REQ008512412 ΑΔΑ ΨΨ08ΟΞ21-Ψ52
II. Α-57/213/22.04.2021 ΑΔΑΜ 21REQ008512473 ΑΔΑ 91ΙΙΟΞ21-Σ4Μ
III. Α-59/215/22.04.2021 ΑΔΑΜ 21REQ008512601 ΑΔΑ ΨΜΨΕΟΞ21-ΓΨ0
IV. Α-60/217/22.04.2021 ΑΔΑΜ 21REQ008512730 ΑΔΑ 9ΦΘΠΟΞ21-Φ2Β
και η βεβαίωση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας,
επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης
2. Η σύμβαση αποτελείται από εννέα (9) τμήματα όπως ακολουθεί :
 Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»
I. ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ
II. ΤΜΗΜΑ 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13%

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ

3
4
5
6
7
8
9

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Γαλακτοκομικά προϊόντα
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα προς προμήθεια είδη των ανωτέρω τμημάτων κατατάσσονται σε κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην υπ. αρ. 207/2021 ΜΕΛΕΤΗ
3. Oι οικονομικοί φορείς
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και
περισσότερα Τμήματα . Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει
όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε Τμήματος , όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά
στην τεχνική περιγραφή με εξαίρεση το ΤΜΗΜΑ 9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ που
δύναται να προσφέρει μόνο για τα νωπά ή μόνο για τα κατεψυγμένα ή και για το
σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
4. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει τιμής χωριστά ανά ΤΜΗΜΑ ως κατωτέρω:
I.Για το ελαιόλαδο, κρέατα, ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), και
οπωροκηπευτικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
II. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων Αρτοποιείου, Παντοπωλείου-Γαλακτοκομικά- Κατεψυγμένα Προϊόντα ( λαχανικά ) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ή
προμηθευτές που θα προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής σε σχέση με τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού
και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τα
αναφερόμενα χαρακτηριστικά στην στην υπ. αρ. 207/2021 ΜΕΛΕΤΗ της
προμήθειας.
5. Η παράδοση των υπό προμήθεια τροφίμων θα γίνεται τμηματικά μετά από
έγγραφη παραγγελία με τις ποσότητες που απαιτούνται από την υπηρεσία στους
χώρους των παιδικών σταθμών και τα ΚΑΠΗ Ερέτριας και Αμαρύνθου με έξοδα
του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές:
 Θα μεταφέρουν τα προϊόντα στους οριζόμενους χώρους σύμφωνα με τους όρους
του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
στους οριζόμενους χώρους και
 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση αντικατάστασης των προϊόντων που πλησιάζουν
την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν διατεθεί.
6. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Προσκαλούμε
τους Οικονομικούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια τροφίμων και
ειδών παντοπωλείου, όπως αυτά αναφέρονται στα έγγραφα της παρούσας
προμήθειας, να αποστείλουν σχετική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελλο
συμπληρώνοντας
το συνημμένο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς και να το
παραδώσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου
Ερέτριας , επί της οδού Ευδήμου Κραταιμένους TK 34008 στην Ερέτρια, μέχρι την

05/05/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνοδευόμενη με τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1. Βεβαίωση του οικείου επιμελητήριου.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την πλήρη και χωρίς όρους αποδοχή των όρων της
υπηρεσίας
όπως
προσδιορίζονται
στο
πρωτογενές
αίτημα
(ΑΔΑΜ
21REQ008506588) και την υπ. αρ. 207/2021 ΜΕΛΕΤΗ.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια ή οι προμήθειες
ανά ΤΜΗΜΑ , πριν την ανάθεση, υποχρεούται να προσκομίσουν , προς απόδειξη
της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73
του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα
Σύμβουλο,
καθώς
και
όλα
τα
μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) .
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