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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου»
για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το 2017

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα, Ελλάδα
Τηλ.: +302521350630, Fax: +302521350748, E-mail: mmeli@dimosdramas.gr
2. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός.
3. Περιγραφή/αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια γάλακτος, τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών
παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το
2017.
4. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα,
πουλερικά (νωπά), αυγά, κατεψυγμένα και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα) θα είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ενώ
για τα υπόλοιπα είδη η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.
5. Προϋπολογισμός: 504.787,63 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% σύμφωνα με το άρθρο 157
του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 8 της διακήρυξης
7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι 26ου
Αυγούστου 2016, 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)
8. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ήτοι Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.
9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
22 Ιουνίου 2016.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Αραμπατζής

