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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

 

                                      Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 

 

πξνθεξύζζεη, δπλάκεη ηεο κε αξ. 38/2017 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Μπθόλνπ, Ανοικηό Ηλεκηπονικό Διαγυνιζμό, με έγγπαθερ ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηην 

ανάδειξη αναδόσος για ηην ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 

ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΧΣΗ’» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ πποϋπολογιζμού  αξίαρ 111.386,35€  ζςμπ.   

Φ.Π.Α.  

Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί με ηην ανοικηή διαδικαζία ηος άπθπος 27 ηος ν. 4412/16, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο αλά νκάδα ε νπνία ζα δνζεί σο εμήο: 

α)  ππνινγηδόκελε κε πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο εθάζηνηε 

δηακνξθνύκελεο θαη πηζηνπνηνύκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο ηνπ είδνπο θαηά 

ηελ εκέξα παξάδνζεο, ζύκθσλα κε ηα δειηία πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο γηα  ηηο νκάδεο : είδε θξενπσιείνπ (ΟΜΑΓΑ Β’) θαη   είδε νπσξνπσιείνπ 

(καλαβηθήο) (ΟΜΑΓΑ Γ’), θαη 

β) κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό (%), ζηηο 

ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ζα 

πξνθύπηεη ε ρακειόηεξε θαζαξή αμία  αλά νκάδα εηδώλ  γηα ηα ππόινηπα είδε  ηεο 

πξνκήζεηαο, ήηνη γηα  ηηο νκάδεο:   είδε παληνπσιείνπ (ΟΜΑΓΑ Α’) , δαραξνπιαζηηθήο 

(ςσκί θαη αξηνζθεπάζκαηα) (ΟΜΑΓΑ Γ’)  θαζώο θαη ηνπ γάιαθηνο (ΟΜΑΓΑ Δ’) . 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό) κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θάζε νκάδαο. 

Φοπέαρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ είναι: ο Δήμορ Μςκόνος  και ηα Νομικά ηος 

Ππόζυπα.   

Η  δαπάνη  για  ηην  εν  λόγυ  ζύμβαζη  βαπύνει  ηοςρ ανηίζηοισοςρ  Κ.Α.  ηος κάθε θοπέα 

όπυρ αναθέπονηαι  ζηη  ζσεηική πίζηυζη ηος πποϋπολογιζμού ηοςρ  ηυν  οικονομικών  εηών  

2017-2018. 

Ο διαγυνιζμόρ  θα  ππαγμαηοποιηθεί  με  σπήζη  ηηρ  πλαηθόπμαρ  ηος  Εθνικού  

Σςζηήμαηορ  Ηλεκηπονικών  Δημοζίυν  Σςμβάζευν  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  μέζυ  ηηρ  διαδικηςακήρ  

πύληρ  www.promitheus.gov.gr  ηος  ζςζηήμαηορ,  ύζηεπα  από κανονική πποθεζμία 

ηοςλάσιζηον  είκοζι δύο ημεπών από ηην δημοζίεςζη ηηρ διακήπςξηρ ζηο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ διακήπςξηρ ζηη διαδικηςακή πύλη ηος ΕΣΗΔΗΣ: 

08/05/2017 

 Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: 09/05/2017, ώξα 08:00  

 Καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα ςποβολήρ πποζθοπών: 29/05/2017, ώξα 23:00  

 

ΑΔΑ: ΩΔ3ΩΩΚΚ-98Ρ



Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ έσοςν θςζικά ή 

νομικά ππόζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενώζευν οικονομικών θοπέυν, ηα μέλη αςηών, πος 

αζκούν ηην εμποπία ηυν ςπό ππομήθεια ειδών.    

 Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ, 

καηαηίθεηαι από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικούρ θοπείρ (πποζθέπονηερ),  εγγςηηική 

επιζηολή ζςμμεηοσήρ, ζε  ποζοζηό 2% ηηρ αξίαρ ηος ενδεικηικού πποϋπολογιζμού ηηρ 

ππομήθειαρ ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ εηδώλ γηα ηα νπνία ζπκκεηέρεη. 

Γηα λα κπνξεί λα ειεγρζεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζα ζπλνδεύεηαη από 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη νκάδεο 

ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ γηα ηηο νπνίεο θαηαζέηεη πξνζθνξά, όπσο απηέο αλαθέξνληαη 

ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη καδί κε ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή εληόο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο. 

Πποζθοπέρ θα ςποβληθούν ζύμθυνα με ηην αναλςηική διακήπςξη. Οι ενδιαθεπόμενοι 

μποπούν να πληποθοπηθούν ζσεηικά με ηην ανυηέπυ ππομήθεια από ηο γπαθείο ππομηθειών και 

ζηο ηηλέθυνο 2289025975 καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. Τα ηεύση ηος διαγυνιζμού είναι 

διαθέζιμα από ηο δημόζιο διαδικηςακό ηόπο ηος Δήμος: www.mykonos.gr καθώρ και από ηην 

επίζημη  πλαηθόπμα ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν Σςμβάζευν 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr. 

 

Πεπιληπηική διακήπςξη θα δημοζιεςθεί ζηο Φ.Ε.Κ./Τεύσορ ΔΔΣ και ζηον Τύπο. Τα έξοδα 

δημοζίεςζηρ θα βαπύνοςν ηον ανάδοσο.             

        

 

                                                                          Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ 

 

 

 

                                                                        Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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