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TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: Π18/2019, για την κάλυψη των αναγκών του:
1. Δήμου Ηλιούπολης
2. Νομικού του Προσώπου: Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ)
3. Νομικού του Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Νομικού του Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα, σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013
(ΦΕΚ/Α/18) περί «Ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν.
4257/2014 και τις οδηγίες της με αρ. 3/26.3.2013 εγκυκλίου, με αρ. πρωτ. 11543, του Υπουργείου
Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια
τροφίμων για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€917.880,99) συμπ/νου ΦΠΑ, θα βαρύνει δε τις
πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων.
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των
ορίων με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.
Το κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής ως ακολούθως:
α) τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τις
ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 9 και
β) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό %) επί της νόμιμα διαμορφούμενης
κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των ειδών, όπως αυτή
ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας Αττικής, για τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 5, 6, 7, 8.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή και για όλες τις
ομάδες της προμήθειας και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι Ι) Δήμος Ηλιούπολης ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ III)
Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης IV) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας ανά φορέα, όπως αυτές
παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας εντός του ίδιου φορέα θα
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και
Ενωσιακής Νομοθεσίας.

Θεωρήθηκε,
Ηλιούπολη, 2/12/2019
Η Συντάκτρια

Διαμάντω Χατζηβασιλείου

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Λεωνίδας Γκούμας

