
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Δεσκάτη, 06-12-2017        

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ.: 10765 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης α) για την προμήθεια    Ελαιολάδου- Οπωροκηπευτικών – Κρεάτων –

Πουλερικών -Ψαριών και Κατεψυγμένων προϊόντων  το  μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό 

Γρεβενών όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, β) με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει της τιμής, για τα υπόλοιπα είδη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων για το έτος 2017, προϋπολογισμού  66.073,60€  ευρώ (με ΦΠΑ 

13% & 24%). 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

 Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Δεσκάτης με τα εξής στοιχεία: 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρομάνας 2, Τ.Κ.  51200 Δεσκάτη 

Αριθμός τηλεφώνου:  +3024623 51123 & +3024623 51110 

Αριθμός ΦΑΞ:  +3024623 51146-105 

Ηλεκτρονική Δ/νση: www.dimos-deskatis.gr 

E-mail: dimosdes@otenet.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-deskatis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο 

Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 15000000-8, 03221200-8, 15110000-2, 15220000-6, 15511100-

4, 03142500-3, 19520000-7, 15411110-6. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του 

δημοπρατούμενου αντικειμένου υπό πάσα μορφή επιχείρησης. 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 

5. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για 

μία ή και περισσότερες ομάδες ή υποομάδες με το σύνολο όμως των ειδών που 

αναφέρονται σ’ αυτές. Επίσης στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής 
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διαχωρισμός ομάδων ή υποομάδων σύμφωνα με το παρόν τεύχος προδιαγραφών. Για 

κάθε ομάδα ή υποομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθειών θα είναι σύμφωνα με την 9805/01-12-

2016 τεχνική περιγραφή του Δήμου. 

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 

Κατάστημα Δεσκάτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 

19/12/2017 ημέρα Τρίτη 12:00 μ.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Μετά 

τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α του προϋπολογισμού 2018 

σύμφωνα με την 226/2017 απόφαση της Ο.Ε.  

10. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. 

11. Εγγυήσεις: α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν 

απαιτείται. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης με γραμμάτιο του Τ.Π.&Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr)  και στο site του Δήμου www.dimos-deskatis.gr 

  

 

       Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                               Καραστέργιος Θ. Δημήτριος  
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