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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει
τιμής) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αριθμός μελέτης 101/2016).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Ταχ.Κωδ.: 20400
Τηλ.: 2743360244
Telefax: 2743028261
E-mail: info@xylokastro.gov.gr
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της
παρούσας διακήρυξης και των υπολοίπων στοιχείων προσερχόμενοι στα γραφεία στο
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λυκούργου Φραντζή 2,
Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο Κορινθίας καθώς και στο Κατάστημα της Τοπικής
Κοινότητας Δερβενίου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγουμένη
της διενέργειας του διαγωνισμού. (Πληροφορίες: κα Σοφία Παπαδημητρίου και κ Κ.
Καϊτσας, τηλ. 2743360244 και 2743360101 στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι,
αντίστοιχα και Fax: 2743022361 και 27430 32812). Για την παραλαβή των τευχών
δημοπράτησης δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό
μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Ξυλοκάστρου-Eυρωστίνης
στον
δικτυακό
τόπο:
http://www.xylokastro.gov.gr.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης – Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός:
Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την προμήθεια των απαραίτητων τροφίμων και
πρώτων υλών για την λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών του Δήμου (Παροχή
γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό-Κοινωνικό Παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ.
Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης «Ηλίας Κατσούλης» (Παιδικοί Σταθμοί στο
Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι καθώς και γενικότερες ανάγκες) και των Σχολικών
Επιτροπών (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το έτος 2017.
Στην προμήθεια περιλαμβάνονται αναλυτικά τα είδη σε τρεις ομάδες ως εξής:
Α) Δήμος, Β) ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης», Γ) Σχολικές Επιτροπές και η κάθε μία από
αυτές χωρίζεται σε υποομάδες είδους προμηθειών:

Α) ΔΗΜΟΣ:
Α-1.1 (Γάλα Εργατοτ. Προσωπικού) : Γαλακτοκομικά Είδη - και θα επιβαρύνει τους
παρακάτω κωδικούς :
Κ.Α. 15.6063.01 Υπηρεσία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής:
3.848,33€
Κ.Α. 20.6063.01 Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού: 13.469,15€
Κ.Α. 30.6063.01 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων: 3.463,49 €
Κ.Α. 35.6063.01 Υπηρεσία Πρασίνου: 1.154,50 €
ΚΑ. 45.6063.01 Υπηρεσία Νεκροταφείου: 1.924,16 €
A-1.2 Είδη Παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου: 1.356,90 € με
ΦΠΑ (13%) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.01.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 25.216,53€ με ΦΠΑ (13%) και χρηματοδοτείται
από ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ.
Β) ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
¨ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ¨
Β-1.1 & B-2.1 :
Είδη Παντοπωλείου
Β-1.2 & B-2.2 :
Ελαιόλαδο
Β-1.3 & B-2.3 :
Είδη Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστείου
Β-1.4 & B-2.4 :
Είδη Οπωρολαχανοπωλείου
Β-1.5 & B-2.5 :
Είδη Κρεοπωλείου
Β-1.6 & B-2.6 :
Κατεψυγμένα Ψάρια
Β-1.7 & B-2.7 :
Νωπά Ψάρια
Β-3.
:
Ατομικό Γεύμα
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 42.990,16 € με ΦΠΑ (13% & 24%) και
χρηματοδοτείται ως εξής:
α) ποσό 22.490,16 € με ΦΠΑ (13% & 24%) από ΙΔ. ΠΟΡΟΥΣ του ΝΠΔΔ που
επιβαρύνει τους κωδικούς 10.6481.01 & 15.6481.01 καθώς &
β) ποσό 20.500,00 € με ΦΠΑ (13% & 24%) από πόρους του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΡΑΣΗ:
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» που επιβαρύνει τον κωδικό 60.6481.01.
Γ) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Γ-1.1. (Α/θμιας Εκπαίδευσης) : Είδη Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου. Η δαπάνη
ανέρχεται στα 174,81 € με ΦΠΑ 13% και χρηματοδοτείται από ΙΔ .ΠΟΡΟΥΣ
Γ-2.1. (Β/θμιας Εκπαίδευσης) : Είδη Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου. Η δαπάνη
ανέρχεται στα 214,93 € με ΦΠΑ 13% και χρηματοδοτείται από ΙΔ .ΠΟΡΟΥΣ
Η συνολική προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στα
59.993,20 € χωρίς ΦΠΑ ή 68.596,43 € με Φ.Π.Α. (13% & 24%).
Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες / ή
και υποομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στη μελέτη. Σημειώνεται ότι θα πρέπει
να δοθεί προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας/υποομάδας, στην
οποία επιθυμεί να συμμετέχει κάθε διαγωνιζόμενος.
CPV:03000000-1 και 15000000-8
4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω

Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο κράτος-μέλος της εγκατάστασής
τους.
6. Εγγυητικές επιστολές: Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α.
7. Παραλαβή προσφορών: Οι επιθυμούντες να συμμετέχουν στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού την 22-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 (έναρξη παραλαβής
προσφορών) έως 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών).
Οι επιθυμούντες να συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που
έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται
όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η συγκεκριμένη ώρα
του διαγωνισμού είναι δυνατόν να παραβιαστεί όταν υπάρχει συνεχής ροή των
προσφορών από τους διαγωνιζόμενους.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό
ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των
προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων),
μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται
οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. δεν
υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στη
μελέτη.
Δεν επιτρέπεται να προκαλείται υπέρβαση του προϋπολογισμού της παρούσας και
αντίστοιχων ψηφισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ. σε ότι αφορά τα είδη των ομάδων για τις οποίες εκδίδεται δελτίο
πιστοποίησης τιμών, των οποίων η μέση νόμιμα διαμορφούμενη λιανική τιμή
μονάδος πώλησης, ενδεχομένως να παρουσιάζει διακύμανση κατά τη διάρκεια της
σύμβασης.
11. Ενστάσεις: 1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας
του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,
κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους
φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται
από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης

ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
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. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
12. Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης προμήθειας:
1. Ο ανεφοδιασμός σε τρόφιμα (ομάδες Α, Β.1, Β.2, Γ) θα πραγματοποιείται
τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες
και κατόπιν εντολής των
αναθετουσών αρχών, μέχρι 31-12-2017.
1.Α) Η παράδοση των ειδών των ομάδων Β & Γ θα γίνεται ως εξής:
α) Στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου για τα είδη των ομάδων της ενότητας Γ.1
& Γ.2
β) Στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ξυλοκάστρου, Τέρμα Αντιπτεράρχου Βλασίου Δέδε
και Θησέως Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο, για τα είδη των ομάδων της ενότητας Β.1
γ) Στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δερβενίου, Δερβένι Τ.Κ 20009, τηλ. 2743032804
για τα είδη των ομάδων της ενότητας Β.2, και
δ) Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το είδος
της ομάδας Β.3
αυθημερόν ή το πολύ εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των μίας (1)
εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο, εκτός
των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
1.Β) Ο ανεφοδιασμός της ομάδας Α και όσον
αφορά το γάλα του
εργατοτεχνικού προσωπικού θα πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας, αφού προηγηθεί επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου (Οικονομικό τμήμα).
Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται ως εξής:
α) Στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου
β) Στο Δημοτικό Κατάστημα Δερβενίου
Όσον αφορά τα είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο ανεφοδιασμός
θα πραγματοποιείται τμηματικά ή εφάπαξ, σύμφωνα με τις ανάγκες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ύστερα από επικοινωνία με την υπηρεσία του κοινωνικού
παντοπωλείου και η παράδοσή τους θα γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα
Ξυλοκάστρου.
Τα έξοδα μεταφοράς για την παράδοση όλων των ειδών των ομάδων Α, Β.1, Β.2,
Γ με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
13. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών της
παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης έως 31-12-2017.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική
υπηρεσία.
Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ
Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ.
14. Δημοσιεύσεις: Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα
«Διαύγεια», η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στο δικτυακό τόπο του
Δήμου www.xylokastro.gov.gr και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

