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Δράμα, 09 Οκτωβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 30202

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Επαναληπτικού Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει

Επαναληπτικό Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών
Παντοπωλείου» του ΝΠΔΔ, για το 2020.
1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66133 Δράμα τηλ.+302521350630, Fax
+302521350748, E-mail: mmeli@dimosdramas.gr, ιστοσελίδα https://dimos-dramas.gr Κωδικός NUTS: GR 514
2. Κωδικός CPV: 15810000-9, 15119000-5 και 15896000-5
3. Διαδικασία: Επαναληπτικός: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
4. Συστημικός Αύξοντος Αριθμός: 80497
5. Περιγραφή/αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το 2020.
6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
7. Κριτήρια ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για κρέατα (Τμήμα 9), πουλερικά (νωπά) (Τμήμα 9), αυγά (Τμήμα
9), κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά (Τμήμα 10), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης
κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το Τμήμα 6.
8. Προϋπολογισμός: 44.623,70 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%).
9. Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα
αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο οικονομικός
φορέας.
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% (εκτός ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης
11. Δημοσίευση: ΚΗΜ ΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, eNotices, ιστοσελίδα Δήμου Δράμας, Ελληνικό τύπο
12. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 25 Οκτωβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης).
13. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή, 01η Νοεμβρίου 2019
και ώρα 11:00 π.μ.
14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 09 Οκτωβρίου 2019.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπ. Δήμου Δράμας

Εφραιμίδης Ιωάννης

