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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης διακηρύσσει ότι στις 30/12/2013
ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής των προσφορών)
θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα για την
οποία εκδίδεται δελτίο πιστοποίησης τιμών ή τη χαμηλότερη τιμή σε ότι αφορά
τις υπόλοιπες ομάδες ειδών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με σκοπό
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. α) «Ηλίας Κατσούλης»,
β) Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και γ)Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής (αρ. μελ. 31/2013), συνολικού προϋπολογισμού 59.983,20€ χωρίς
ΦΠΑ και 67.781,01€ με Φ.Π.Α. 13%.
Στην προμήθεια περιλαμβάνονται αναλυτικά τα είδη σε τρεις ομάδες (Δήμος,
ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης», Σχολικές Επιτροπές) και η κάθε μία από αυτές
χωρίζεται σε υποομάδες είδους προμηθειών:
Α) ΔΗΜΟΣ:
Α-Ι.1(Γάλα Εργατοτεχνικού Προσωπικού) : Είδη Παντοπωλείου
Α-ΙΙ.2 (Κοινωνικό Παντοπωλείο) : Ελαιόλαδο
Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω ομάδων ανέρχεται στα 25.561,05€ με ΦΠΑ
13% από ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ.
Β) ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ¨ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ¨
Β-I.1 & B-II.1 :
Είδη Παντοπωλείου
Β-I.2 & B-II.2 :
Ελαιόλαδο
Β-I.3 & B-II.3 :
Είδη Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστείου
Β-I.4 & B-II.4 :
Είδη Οπωρολαχανοπωλείου
Β-I.5 & B-II.5 :
Είδη Κρεοπωλείου
Β-I.6 & B-II.6 :
Κατεψυγμένα Ψάρια
Β-I.7 & B-II.7 :
Νωπά Ψάρια
Β-I.8 & B-II.8 :
Ατομικό Γεύμα

Η δαπάνη ανέρχεται στα 41.870,34€ με ΦΠΑ 13% και χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ του ΝΠΔΔ ποσό 10.000,00€ με ΦΠΑ 13% (ομάδες Β.Ι.8 &
Β.ΙΙ.8 καθώς και τμήμα της Δαπάνης των ομάδων Β.Ι.1 έως Β.Ι.7 και Β.ΙΙ.1
έως Β.ΙΙ.7 ) ενώ το υπόλοιπο ποσό (31.870,34€ με ΦΠΑ 13%) καλύπτεται από
πόρους του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΡΑΣΗ:
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».
Γ) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Γ-I.3 (Α/θμιας Εκπαίδευσης) : Είδη Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστείου. Η δαπάνη
ανέρχεται στα 174,81 με ΦΠΑ 13% από ΙΔ .ΠΟΡΟΥΣ
Γ-ΙI.3 (Β/θμιας Εκπαίδευσης) : Είδη Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστείου. Η δαπάνη
ανέρχεται στα 174,81 με ΦΠΑ 13% από ΙΔ .ΠΟΡΟΥΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης, οδός Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 204 00 Ξυλόκαστρο, την παραπάνω
ημέρα και ώρα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Κάθε προμηθευτής
μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες ειδών που
περιλαμβάνονται στην παρούσα. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δοθεί προσφορά
υποχρεωτικά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας στην οποία επιθυμεί να
συμμετέχει κάθε διαγωνιζόμενος
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της
μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: κα Α. Ράλλη και κα Α.
Ρωμιού, τηλ. 2743360255 και 2743360101 στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι
αντίστοιχα και fax: 2743028261 και 27430 32812). Για την παραλαβή των
τευχών δημοπράτησης δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

