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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

επαναπροκηρύσσει,  δυνάμει της με αρ. 186/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου  Μυκόνου, ηλεκτρονικό   ανοικτό   μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες
προσφορές με  κριτήριο  κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για :  α)  την  προμήθεια
τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   & Κοινωνικός  Οργανισμός  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»  (με  το
διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’)  και β) την προμήθεια γάλακτος για
τις ανάγκες των α) εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων  στο  ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»
και γ)  εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου   συνολικού  προϋπολογισμού
87.536,64 € πλέον του Φ.Π.Α  για το έτος 2015  με δυνατότητα  τετράμηνης παράτασης  μέχρι
την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας   ανάδειξης  νέου  προμηθευτή  και  εντός  των  ορίων  του
ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  μελέτης  της  υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
ΕΚΠΟΤΑ. 

Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η   χαμηλότερη  τιμή  που  θα  δοθεί  υπολογιζόμενη  με
ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%)  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης  και
πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης,
σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας για  τις ομάδες Β΄ και 
Γ΄ : είδη κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β΄) και είδη οπωροπωλείου -μαναβικής  (ΟΜΑΔΑ Γ΄)
και   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις
τιμές  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  προμήθειας,  σύμφωνα  με  το  οποίο  θα
προκύπτει  η  χαμηλότερη  καθαρή  αξία   ανά  ομάδα  ειδών  για  τα  υπόλοιπα  είδη   της
προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες Α’ Δ’ και Ε’ :   είδη παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Α’), είδη
ζαχαροπλαστικής (ψωμί και αρτοσκευάσματα) (ΟΜΑΔΑ Δ’)  καθώς και για το γάλα.
(ΟΜΑΔΑ Ε΄)
Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  (συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό)  μπορούν  να  υποβάλλουν
προσφορά  για  μία  ή  περισσότερες  ομάδες  τροφίμων,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  στην
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Η  προμήθεια  τροφίμων  των  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  και  του  γάλακτος
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους .

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/11/2015 και ώρα 08:00.
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/11/2015 ώρα 18:00.
 Αποσφράγιση προσφορών: 27/11/2015, ώρα 10:00.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί ή νομικά πρόσωπα ή
συνεταιρισμοί  ή  ενώσεις  προμηθευτών  που  ασκούν  εμπορία  των  υπό  προμήθεια  ειδών,
προσφέροντας όλα τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων ειδών.

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΚ7ΩΚΚ-9ΘΗ



Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς
Φ.Π.Α.)  της  προσφερόμενης  ομάδας  ειδών  (ή  των  προσφερομένων  ομάδων  ειδών)  και
βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για έναν, τουλάχιστον, μήνα από τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Μυκόνου. Τα τεύχη του
διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου:  www.mykonos.gr
καθώς και από την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Περιληπτική  διακήρυξη θα  δημοσιευθεί  στο  Φ.Ε.Κ./Τεύχος  ΔΔΣ και  στον  τύπο.  Τα
έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

                                                                 Μύκονος,  23 Οκτωβρίου 2015

                                                                           Η Δημαρχεύουσα

                                                                           Ειρήνη Ι. Γρυπάρη
                                                                        Αντιδήμαρχος Μυκόνου
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