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ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
Πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο
δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκάζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ ΚΑΘ ΣΧΝ ΝΟΜΘΚΧΝ
ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ» κε θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ
απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ηηκάο, όπσο ε ηειεπηαέα πξνθύπηεη κε βΪζε ην κεγαιύηεξν εληαέν πνζνζηό
Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηό γηα θαζΫλα από ηνπο Ϋληεθα (11) παξαθΪησ επηκΫξνπο πξνϋπνινγηζκνύο (νκΪδεο)
κε Φ.Π.Α., πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 379-26/ΛΤ/2017 κειΫηε ηνπ Δάκνπ Μεζζάλεο, ε νπνέα
απνηειεέ αλαπόζπαζην ζηνηρεέν ηεο δηαθάξπμεο:
1) ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ……………………… 11.471,00 €
2) ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ ………………...….. 2.945,62 €
3) ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)
ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ……………………….………. 6.156,33 €
4) ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ ………………...….… 5.697,22 €
5) ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΤΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ ……………………. 1.801,10 €
6) ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ ……………………….. 4.703,76 €
7) ΟΜΑΔΑ 7: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ ……………….……... 1.474,89 €
8) ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΧΝ ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ ………..….…
3.475,65 €
9) ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΧΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ ………………… 1.111,76 €
10) ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ …………………….… 3.723,35 €
11) ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ ……………………... 1.159,31 €
Γηα ηα εέδε ηξνθέκσλ: ειαηόιαδν, νπσξνθεπεπηηθΪ, θξΫαηα, πνπιεξηθΪ θαη ηρζεέο (λσπΪ θαη
θαηεςπγκΫλα) αιιΪ θαη γηα όπνηα Ϊιια εέδε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κειΫηεο, γηα ηα νπνέα εθδέδεηαη
ηηκνθαηΪινγνο ιηαληθάο πώιεζεο γηα ηελ πεξηνρά ηεο ΚαιακΪηαο από ην Σκάκα Εκπνξένπ & Σνπξηζκνύ ηεο
Δηεύζπλζεο ΑλΪπηπμεο Πεξηθεξεηαθάο Ελόηεηαο Μεζζελέαο, ην εληαέν πξνζθεξόκελν πνζνζηό Ϋθπησζεο
ζα εθαξκόδεηαη επέ ησλ ηηκώλ ηνπ παξαπΪλσ ηηκνθαηαιόγνπ, πνπ ηζρύνπλ θαηΪ ηελ εκΫξα παξΪδνζεο ησλ
εηδώλ θαη όρη επέ ησλ ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κειΫηεο ηνπ Δάκνπ Μεζζάλεο, νη νπνέεο εέλαη απιΪ
ελδεηθηηθΫο.
ΤπΪξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο γηα κέα ά πεξηζζόηεξεο ά όιεο ηηο παξαπΪλσ νκΪδεο
ηεο κειΫηεο.
Πξνϋπνινγηζκόο κειΫηεο : 38.174,73 € ρσξέο Φ.Π.Α. ( 43.719,98 € κε Φ.Π.Α. )
Πξνϋπνινγηζκόο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ: 38.174,73 € ρσξέο Φ.Π.Α. ( 43.719,98 € κε Φ.Π.Α. )
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεέ ζηελ αέζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιένπ Δάκνπ Μεζζάλεο (Δεκαξρεέν
Δάκνπ Μεζζάλεο, ΔεκΪξρνπ Π. Πησρνύ & Μεηακόξθ. σηάξνο, Μεζζάλε, Ιζόγεην), ελώπηνλ ηνπ αξκνδένπ
νξγΪλνπ.
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Οη πξνζθνξΫο κπνξεέ λα απνζηΫιινληαη κε νπνηνδάπνηε ηξόπν ζηνλ Δάκν Μεζζάλεο ζηελ
δηεύζπλζε : Δεκαξρεέν Μεζζάλεο, νδόο ΔεκΪξρνπ Π. Πησρνύ & Μεηακόξθ. σηάξνο, 24200 Μεζζάλε θαη
ζα ιακβΪλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηΫο ζα πεξηΫξρνληαη ζηελ ππεξεζέα πξσηνθόιινπ
ηνπ Δάκνπ Μεζζάλεο κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξώλ θαη ώξα 14:45 θαη ζα εέλαη
ζθξαγηζκΫλεο θαη γξακκΫλεο εμνινθιάξνπ ζηελ Ειιεληθά γιώζζα.
Η εμεπομενία λήξερ ςποβολήρ ηων πποζθοπών ζηελ ππεξεζέα πξσηνθόιινπ ηνπ Δάκνπ
Μεζζάλεο, νξέδεηαη ζηιρ 29-03-2018 εμέπα Πέμπηε κε ώξα ιάμεο παξαιαβάο πξνζθνξώλ ζηηο 14:45.
Υξόλνο Ϋλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο διαδικαζίαρ αποζθπάγιζερ ησλ πξνζθνξώλ από ην
αξκόδην όξγαλν, οπίδεηαι ζηιρ 30-03-2018 εμέπα Παπαζκεςή και ώπα 12:00.
Εγγύεζε ζπκκεηνράο ζηνλ δηαγσληζκό δελ απαηηεέηαη. Σν ύςνο ηεο εγγύεζεο θαιάο εθηΫιεζεο
νξέδεηαη ζε πνζνζηό 5% επέ ηεο αμέαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ .
ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηΫρνπλ θπζηθΪ θαη λνκηθΪ πξόζσπα θαη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ
θνξΫσλ.
Υξνληθά δηΪξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Έλα (1) Ϋηνο από ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο, κε
δηθαέσκα ηνπ Δάκνπ Μεζζάλεο λα παξαηεέλεη ηε ζρεηηθά ζύκβαζε πξνκάζεηαο γηα ηξεηο ( 3 ) κάλεο.
Αληέγξαθα ησλ ηεπρώλ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ παξΫρνληαη από ην site ηνπ Δάκνπ Μεζζάλεο:
www.messini.gr
Η παξνρά ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ γέλεηαη θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ώξεο (8.00 π.κ – 2.45 κ.κ.)
Ϋσο θαη κέα εξγΪζηκε εκΫξα πξηλ από ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξώλ από ηνπο
αξκόδηνπο ππαιιάινπο θ. ΚΪηζν ΙσΪλλε ηει. 27223-60138 θαη Κπξηαθνπνύινπ Μαξέα ηει. 27223-60152.
Σα Ϋμνδα δεκνζηεύζεσλ ηεο παξνύζαο πεξέιεςεο δηαθάξπμεο βαξύλνπλ ηνλ αλΪδνρν (Ϊξζξν 46
ηνπ Ν.3801/2009).

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΓΕΧΡΓΘΟ ΣΧΝΗ

ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΧΝ
1) Εθεκεξέδα ΕΛΕΤΘΕΡΘΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
κε ηελ παξΪθιεζε λα δεκνζηεπζεέ ε πεξέιεςε κέα θνξΪ μέσπι ηεν 17-03-2018 θαη λα απνζηαινύλ δύν
(2) αληέγξαθα ηνπ θύιινπ ηεο εθεκεξέδαο ηεο.
2) Ιζηνζειέδα Δ. Μεζζάλερ www.messini.gr
3) ΜΫιε επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ πξνκεζεηώλ θαη παξνράο
γεληθώλ ππεξεζηώλ
4) ΔΙΑΤΓΕΙΑ.

Ε.Δ.
1) Πέλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Δάκνπ Μεζζάλεο
2) ΦΪθεινο πξνκάζεηαο

2

